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ПРЕЗИДЕНТ ПЕРЕМІГ 
СЕНАТСЬКИХ ЛІДЕРІВ 

В СПРАВІ О.Н. 
Вашингтон. .— Президент 

Айзенгавер відніс вчора біль-
шу перемогу над республі-
канськимн лідерами в Сенаті, 
домігшись їхньої капітуляції 
в справі становища З'сднне-
ннх Держав в Об'єднаних 
Націях відносно комуністич-
ного Китаю. Ці лідери були 
внесли до бюджетового зако-
нопроскту окрему поправку, 
на підставі якої уряд З'сдине-
ннх Держав постановляв про 
свос виступлення з Об'сдна-
них Націй на випадок, ко-
ли б до тісї світової організа-
ції був прийнятий комуніс-
тичннй Китай. Президент Ай-
зенгавер та його дорадники 
в закордонно -. п о л ітичних 
справах вважали, що таке 
застереження сильно обмежу-
вало б свободу рухів уряду 
в закордонній політиці та 
могло б ще тільки поглибити 
закордонно-політичні розбіж-
ності альянтів. У висліді пе-
реговорів сенатські республі-
каяські лідери, які були внес-
ли таку поправку, погоди-
лнсь відкликати її, а в заміну 
за це президент Айзенгавер 
погодився на просте ствер-
джевня Конгресу, що З'єди-
нені Держави, G проти прий-
няття комуністичного Китаю 
до Об'єднаних Націй. Така 
заява не зв'язуватиме презн-
дентові рук, залишаючи йо-
му кінцеве рішення на внпа-
док, коли б червоний Китай 
таки був прийнятий до ОН. 
Сенатор Вільям Ноленд з Ка-
ліфорнії опісля дадав, що 
республіканські лідери крім 

.'того дістали від президента 
Айзенгавера „найбільш зобо-
в'язуюче запевнення", вияс-
нюючи, що уряд З'сдинених 
Держав „не тільки сам внсту-

jnac проти прийняття черво-
'ного Китаю до ОН, але й 
: візьме активну участь в прс-
воді проти ного прийняття^. 
Сенатор Ноленд в дальшому 
вияснив, що це зобов'язання 
президента Айзенгавера, й 
уряду виступати активно 
проти прийняття червоного 
Китаю до ОН зобов'язуватиме 
так довго, аж доки обставини 
до тої міри не зміняться, що 
на зміну американського ста-
новнща в тій справі погоджу-
вався б Конгрес і публічна 
опінія. В пресових комеята-
рях вияснюється, що презн-
дент не дав сенаторам жад-
ннх інших зобов'язань, як ті, 
що він їх вже видвигав на 
пресовій конференції, кажу-
чи, що З'сдинені Держави не 
погодяться на прийняття чер-
так довго, як довго Китай с 
так довго, я ќдовго Китай є 
сателітом Совстського Союзу. 
З висліду цього спору між 
президентом і сенатськими 
республіканськими лідерами 
дуже вдоволені демократичні 
представники, які в цих су-
перечностях на брали участи, 
але які виразно заступали 
думку президента Айзенга-
вера. Суперечність полаго-
джено на наглій конференції 
в Білому Домі, в якій вялн 
участь республіканські ліде-
ри Сенату й Палати Реепре-
зентантів. 

СОЮЗ УКРАЇНОК АМЕРИКИ 
ВІДБУВ СВОЮ ДЕСЯТУ 

КОНВЕНЦІЮ 
П І П ОЛЕНА ЛОТОЦЬКА П Е Р К В И Б Р А Н А НА 

ГОЛОВУ СУА 
Дітронт, Міш. — В днях 

Палата Репрезентантів аа^мгщоѓ`Аляска 
дістала права стейту 

Вашингтон. — Комісія внут-1 ти вирішена на цій сесії Коя-
рішніх справ і островів б.'ль- jгресу, і її треба буде відложи-

ти аж до найближчого 1954 шістю 19 голосів до 4 ухвали-
ла резолюцію, щоб Алясці на-
датн права нового стейту 
ЗДА. Але спікер.Палати Ре-
презентантів Джозеф Мартін 
заявив, що на порядку нарад 
так багато різних справ, що 

року. Але республіканська 
більшість заявилася за тим, 
що вона радше погодиться на 
те, щоб справу Аляски внрі-
шувати на найближчій парля-
ментарній сесії, ніж 'зовсім 
відкинути справу надання 

справа Аля'ски не зможе бў- прав стейту цій території. 

Розенберґй не признаються до вини. Вони 
мають згинути 18 червня 

Ню Иорк, Н. И. — Феде- воката Блока. Одночасно по-
ральний директор в'язниць відомляють. що Апеляційний 
Джан В. Беннет. відвідав п о . . Суд ЗДА однодушно відкинув 

_ J . . просьбу Розенберґів, щоб 
дружжя Розенберпв у тюрмі с т р и м а т и виконання смертної 
в Сінґ Сінг та питався їх, що кари над засудженими та 
вони могли б сказати про со- щоб їхню смертну кару замі-
встську шпигунську сітку, нити на 20 річне ув'язнення, 
яка діяла в ЗДА під час ос- Маршал ЗДА Вільям А. Кар-
тавньої війни. Розенберги за- рол повідомив, що він, після 
явили таке: „Ми обидвос не конференції з Ворденом Віл-
винні, і тому не можемо ні- фредом Л. Дено у в'язниці 
чого сказати про шпигунів". Сінґ Сінґ. визначив дату 
Так вони написали в теле- смерти подружжя Розенберґів 
грамі, якою повідомляли про на 11 годину вечора 18 чер-
ці відвідини в тюрмі свого ад-"вня. х 

„Рада Льояльности" для громадян ЗДА -
працівників О.Н. 

Вашингтон. — Президент 
Айзенгавер зарядив створити 
окрему Раду Льояльности, 
що займалася б перевіркою 
та розслідом у справах гро-
мадян ЗДА. які працюють 
при Об'єднаних Націях та 

при інших міжнародніх ор-
ганізаціях. Склад нової Ради 
буде призначений Комісією 
цивільної служби і туди у-
війдуть три члени з персона-
лу. комісії. Отож Рада буде 
співпрацювати з комісією. 

ДАЛЬШІ ЗАХОДИ ДЛЯ 
ОБ'ЄДНАННЯ АФП І КІО 

Вашингтон. — Провідники 
найбільших робітничих юній 
Американської Федерації Пра-
ці (Джордж Міни) та Кон-
ґресу Індустріальних Органі-
зацій (Волтер Рутер) пові-
домили, що заключнли дого-
вір, який не дозволяє членам 
цих двох союзів перетягати 
їхніх членів з однієї організа-
ції до другої. Цей договір ува-
жають за перший крок до об'-
єднання двох найбільших ро-
бітничих союзів. Цей договір 
мас ввійти в життя з днем 1 
січня 1954 року, але перед 
тим він мусить бути схвале-
няй не тільки головною уп-
равою обох союзів та конвен-
цією цих союзів, але також 
кожною юнісю, яка належить 

до А. Ф. П. або до К. І. О. Вся-
кі непорозуміння, які виник-
ли б з приводу цього порозу-
міння, вирішу'ватиме третей-
ський суд. що складатиметь-
ся з безсторонніх членів. Рі-
шення цього суду буде оста-
точне. Досі перетягу'вання 
членів з однієї юнії до іншої 
коштувало організаторів ро-
бітників багато енергії, яка 

{тепер буде виладовуватися на 
притягу'вання до юній тих ро-
бітників, які досі не належать 
ще до юній. Цей договір не 
забороняє, щоб окремі робіт-
ннчі юнії, які тепер належать 
до А. Ф. П. або К. І. О., злива-
лися разом, та творили біль-
гаі робітничі організації, які 
об'єднували б робітників цих 
самих або споріднених фахів. 

від 30-го травня до 1-го черв-
ня Союз Українок Америки 
відбув тут в приміщеннях У-
країнського Народного Дому 
свою десяту з черги конвен-
цію. на якій п-ні Олена Ло-
тоцькн з Филаделфії була пе-
ревибрана на голову тісї цен-
тральиої жіночої організації. 
На конвенції була приявна 
теж сеньйорќа українського 
жіночого руху, голова Світо-
вої Федерації Українських 
Жіночих Організацій п-ні О-
лена Кисілевська, яку деле-
ґатки вітали з великим енту-
зіязмом. В програму конвен-
ції, в якій взяло участь 70 
делегаток, що репрезентува-
ли зорганізованих в 63 від-
ділах коло 5.000 членів СУА. 
входили, крім конвенційних 
формальностей, доповідей, 
звітів і дебат над ними та ви-
бору нової Управи, теж бен-
кет і академія-концерт, під 
час яких вітали делегаток 
представники міста й стейту, 
включно з губернатором М. 
Вільямсом. 

В результаті конвенції обра-
но теж нову Головну Управу 
СУА, до якої увійшли: п-ні 
Олена Лотоцька (Филадел-
фія) — голова; п-ні Стефа-
нія Пушкар (Филаделфія), 

(Шікаго) і п-ні Хомяк (Діт-
ройт) — заступниці голови; 
Катерина Ярош (Филадел-
фія) — секретарка; Марія 
Бабяк (Филаделфія) — ка-
сирка; Антоніна Кульчицька 
(Филаделфія) — фінансова 

секретарка; Цецилія Ґарде-
цька (Филаделфія) — прес, 
референтќа; Олена Гордннсь-
ка (Нюарк) — реф. суспільн. 
опіки; п-ні Клнмишин (Діт-
ройт) — виховна реф.; п-ні 
Онуфрак (Рачестер)— культ, 
осв. реф.; Марія Біляк (Фн-
ладелфія) — орг. реф.; Ма-
рія Слвуляк (Филаделфія) — 
госп. реф.; Анна Бойко — 
мист. реф. та Іванна Рожан-
ковська (Ютнка) — статут, 
реф. — До Контрольної Ко-
місії об_рані; Марія Марусе-
вич (Ню Иорк), Петрунеля 
Пецюх (Честер. Па.,) і Пав-
лнна Паномаренко (Филадел-
фія). В рямках конвенції від-
булась окрема сесія Молоде-
чої Жіночої Ліги, на голову 
якої обрано Ольгу Шустаке-
внч. а Іванна Драгінда була 
обрана на організаційну ре-
ферентку. Конвенцією про-
водила Президія, в складі: — 
п-ні Олена Ѓординська — 
голова, п-ні Марія Демидчук 
і п-ні Олійник — секретарки. 
Від імени конвенційного Ко-

Катерина Пелешок (Ню'мітету вітала приявних п-ні 
Иорк), Стефанія Федуняк: Прокопович. 

УКРАЇНЦІ ВИДВИГАЮТЬ СПРАВУ Р03П0-
ДІЛУ ФОНДІВ З П.Е.П. 

Ш Т Е Р Е С Н А ВИМША ЛИСТІВ МІЖ ПРОФ. ДОБРЯН-
СЬКИАІ І СЕНАТОРОМ ГЕНДРИКСОНОМ 

Вашингтон. — Серед аме-
рикансьісо-українського за-
галу існують' від деякого ча-
еу припущення й побоюван-
ня, що російські кола в Аме-
риці, використовуючи загаль-
ну американську непоінфор-
мованість щодо національно-
го складу й походження вті-
качів з-поза залізної засло-
нн та всілякими неточними 
даними намагаються з біль-
шим або меншим успіхом о-
держати від урядових аґен-
цій фонди, які згідно з фак-
тичннм станом прислуговува-
лн б іншим національним 
групам. У зв'язку з тими віст-
ками й припущеннями голо-
ва ЎЌКомітету проф. Лев. До-
брянський звернувся свого 
часу до сенатора Роберта Ген-

дриксона з Ню Джерзі, члена 
сенатського підкомітету для 
втікачів,. окремим листом, — 
прохаючи вияснень ча інфор-
маці її на такі запити: 

1. Скільки грошей одержа-
ла Толстоївська Фундація з 
Президентської Програми для 
Втікачів (Президенте Ескейпі 
Проґрем — ПЕП) ? 

2. Скільки грошей одержав 
з тісї програми Злучений У-
країнський Американський 
Допомоговий Комітет? 

3. Скільки грошей призна-
но з тієї програми індівіду-
ально для Красвої Католиць-
кої Доброчинної Конференції. 
Світової Ради Церков, Крас-
вої Лютеранської Ради, Злу-
ченого Литовського Допомо-

(Закінчення на стор. 4) 

Коллінс добачає небезпеку в зменшенні армії 
Вашингтон. — Ген. Лотон 

Коллінс, який вкоротці зали-
шить пост шефа штабу армії, 
виступив перед сенатською 
комісією асигнувань, заявля-
ючи. що передбачене урядом 
Айзенгавера зменшення скла-
ду наземних збройних сил 
може виявитися небезпечним. 
Це о д н а к о в о торкається 
збройних сил, що перебува-
ють закордоном, як і краЃю-' 
внх. Доказів на потверджен-
ня своєї гадки, Л. Коллінс 
не навів, з огляду на при-
людність його свідчення пе-
ред підкомісією. Зокрема 
Коллінс підкреслив, що ар-
мія не осягне необхідного 
для босвого поготійля рівня 
до середини 1954 року. Ви-
ступ ген. Коллінса був попе-
реджений свідченням секре-
таря армії. Роберта Стівенса. 
який заявив перед підкомі-
сісю. що передбачене обни-
ження видатків на армію 
сягатиме 1.000.000,000 від су-
ми, що її намітив уряд пре-
зидента Трумана. Це б потяг-
нуло за собою зменшення 
людського складу армії' на 
117,000 осіб, в порівнянні з 
станом передбаченим за часів 

Трумана. Якщо б війна в Ко-
реї припинилася, тоді мож-
на б було ще зменшити ар-
мію на додаткових 50.000 
осіб. Передбачені зменшення 
в числовому складі армії ні-
як не вплинуть на її босздат-
ніснть. — ствердив секретар 
армії. У дальших свідченнях. 
Р. Стівенс говорив про доте-
перішні видатки під час 
трьох років війни в Кореї та 
про підстави обрахунку уря-
ду Трумана видатків для ар-
мії на 12.100.000,000 долярів. 
Він 'виявив задовільний стан 
запасів зброї на фронті та в 

ІЕвропі. Бюджет не передба-
; чує видатків озброєння армії в 
j найновіші боєві середники, 
і які могли б охоронити країну 
від наявної загрози. Це ствер-
дження пов'язане з побажан-

і ням ген. Коллінса доставити 
армії 280-міліметрові атомові 

І гармати. Гармати ті догідні 
в вжитку й можуть переко-
чузатнсь через мости та пере-
возитись літаками. Наступ-
ннком ген. Коллінса на ста-
новищі шефа штабу армії бу-
де ген. Ріджвей, теперішній 
комендант з б р о й н и х сил 
НАТО. 

В ЛОНДОНІ ВІДБУЛАСЯ ВРОЧИСТА КОРОНАЦІЯ 
СЛИСАВЕТИII. 

КОРОНАЦІЯ СВОЄЮ ВИСТАВШСТЮ И СЕНЗАЦІПИІСТЮ П Е Р Е Й Ш Л А ВСІ Д О Т Е П Е Р І Ш Н І ; МТЛЬПО-
НИ Л Ю Д Е П ПРИГЛЯДАЛИСЬ КОРОНАЦДПНШ ПРОЦЕСИ, Н Е Зі А Ж А Ю Ч П . НА Д О Щ . КОРОЛЕВА 

ГОВОРИТЬ ПРО СВОЮ СЛУЖБУ НАРОДОВІ. 
Лондон. — У вівторок. 2-го 

Червня, столиця Англії була 
видовищем коронації 27-літ-
ньої королеви Єлисавети II, 
а коронаційні врочистості 
своєю внгтапністю та увагою 
для них в цілому світі пе-
рейшлн всі дотеперішні того 
роду обрядн.Коронація відбу-
лася у Вестмінстсрському 
абатстві й її довершив голова 
англіканської церкви, кентер-
берінськнй архиспископ Дже-
офр^, Френсіс Фішер. помалу-
к)чи королеву посвяченим 
ОЛісм та закладаючи їн на 
голову корону св. Едварда. 
Зібрані в абатстві коло 8.000 
членів королівської родини, 
княгинь і князів та представ-
янків пануючих династій, як 
теж представників урядів 
Країн британської спільноти 
народів і офіціяльних деле-
ґацій майже з усіх країн сві-
ту приглядалися церемонії, а 
коронаційні процесії з Бу-
мнгтемського палацу до 
І$естмінстерського абатства й 
Ярзад вулицями Лондону 
приглядалось коло 2,000,000 
осіб, багато з яких заняли 
кращі місця вже на довго 
перед коронацією й в цьому 
відношенні нічого не змінив 
зливний дощ під час корона-
пДІ. Сам акт коронації в ста-
ровивтному обряді довершено 
точно о ѓод. 12:30 вполудне, 
а могутній спів гимну „Боже, 
бережи Королеву" та гармат-
ні сальви з Лондонської вежі 
сповістили всю столицю про 
відбуту коронацію. Радіови-
сильні й телевізійні станції 
блискавкою рознесли цю 
вістку по всьому світі. Уряд 
З'сдинених Держав Америки 
репрезентував на коронації 
генерал Армії Джордж С. 
Маршал. 

Велика коронаційна проце-
сія з Букінґгемського палацу 
до Вестмінстерського абатства 
почалася зараз після 9-ої го-
динн ранку. Довжина ву-
лиць, якими проходила про-
цесія. виносила 5 миль. Ко-
ролева й її чоловік герцог 
Единбургу їхали в позолоче-
ній та вибитій самоцвітами 
кареті, збудованій в 1762 ро-
ці коштом 8.000 фунтів (22,-
400 долярів). О год. 11-тій 
абатство почало 
тись коронаційними учаснн-
ками, що своїми одягами й 
своєю поведінкою нагадували 
часи, про які говориться в 
казках про королів і лицарів. 
В абатстві члени королівської 
родини: королева-мати. се-
стра королеви принцеса Мар-
гарита, син королеви принц 
Карло та інші зайняли місця 
на бальконі над престолом, 
на якому відбувалася коро-
наційна врочистість. Точно 

год. 11-тій приїхала до 

; 
ПЕРШИЙ ІЮК.1ІН НОВОКОРОНОВЛШП КОРО.іЕВШ ЄЛИСАВЕП. Негайно після до-
вершення коронаційного обряду у Вестміистерському абатстві, королевій Слиеаветі склаѓ 
ли перший поклін, клякаючи перед нею, кежтерберіяськяй та два інші спископн, які ДО-
вершнлн коронаі(ію. Довко.іа королеви, що сидить на коронаційному стІ.іьці, — стоять 

4 ' пери її лорди. 

королева легко схилювала 
голову на знак вдячностн за 
визнання. Опісля королева, 
йдучи за архиспископом вер-
нулася до трону, біля якого 
склала традиційну присягу, 
що вона володітиме Об'сдна-
ним Королівством Великої 
Британії і Північної Ірландії, 
Канади, Австралії, Нової Зе-
ляндіГ, Південно-Афрнкансь-
кої Унії, Пакістану, Цейльону 
та всіх своїх територій і по-
сілостей згідно з їхніми зако-
намн й звичаями. Вона теж 
присягала зберігати в Об'сд-
наному Королівстві „протес-
тантську реформовану релі-
гію, встановлену законом". 
Опісля архиспископ передав 
королевій біблію та продов-
жував обряд. З королеви зня-
то вибиту самоцвітами тіяру І 
та верхній одяг і всі інші від-
знаки та прикраси, залиша-
ючн її тільки в звичайній бі-
лій сукні. Королева прнкляк-
нула перед вівтарем і опісля 

на- перейшла та сіла на корона-
цінний дерев'яний стілець, 
збудований в 1300 році кош-
том 5 фунтів (14 долярів). 
Там архиспископ помазав її 
посвяченим олісм, передав їй 
виложений самоцвітами коро-
лівський меч. скіпетр і жезл 
та вкінці вложив на голову 
корону, під звуки сурм і гим-
ну „Боже, бережи Королеву". 
Обряд коронації був доверше-
ннй. ( 

Після того знову оформи-
лась процесія з абатства на-
зад до Букінґгемського пала-
цу та низка інших коронацій-
ннх церемоній. Коронація 
Єлисавети II. була першою 
подіѓло дня не тільки для ан-
ГЛІЙЦІВ та британської епі.іь-
ноти наіюдІв, які цю подію 
глибоко переживають, доба-

Єлисавета прирікає службу своїм народам 
Лондон. — Новокоронова- традицію іі аннали більше 

на королева Великобританії 
Єлисавета II. в своїй корова-
цінній промові прирекла „щи-
ру службу" своїм народам, як 
і ці народи через своїх пред-
ставників прирекли служити 
їй. Перейшовши скомплѓкова-
ний, традиційний обряд коро-
нації 
своїй 

ніж тисячі років, але и живу 
си.іу та маг.стат Коммонвелту 
іі Імперії старої її нової сус-
иільности. країв і рас різних 
в історії, але всіх з Божої во-
лі ' об'єднаних в дусі й меті. 
Тому я переконана, що ця моя 
короняцтя;^йе чиїми -сшм№и' ` 
лом влади її блиску, що мн-

королева Єлисавета в!нулн. але виявом наших на-
коронацінній промові і дій на манбутнс та на всі ті 

закликала в дальшому наро- роки, в яких мені з Божої лас-
ди британської імперії, щоб кн й милосердя буде дано во-
вонн радше дивились в май-Ілодітн та служити вам, як ва-
бутнс, ніж у минуле. „Я маю J ша королева" — говорила 
за собою не тільки блискучу Єлисавета в своїй промові. 

абатства Єлисавета зі своїм 
чоловіком, одягненим в уні-
форму адмірала фльоти. Пер-
шим увійшов до абатства чо-
ловік королеви, а за ним 
увійшла Єлисавета та її по-
чот. Першою коронаційною 
функцією архнспнскопа кен-
терберійсьќого було повести j чуючи в ній велику снмволі-
королеву в чотири вугли І ќу. але й для всього світу, 
абатства та проголошувати для якого власне англійсь-
фразу про визнання короле- кий коронаційних обряд є у 
ви, на яку приявні відпові- великій мірі ваяснльнішою 
дали врочистим окликом ниткою зв'язку з давніми ча-
„Боже, бережи Королеву". За самн. так відмінними від сьо-
кожним разом грали сурми й годнішніх. 

Бонн повідомляє про зріст торгівлі зі Сходом 

Світ приглядався коронації Єлисавети II. 
- Ввесь світ з великим заці- мача в Парижі сидів теж і пб-

кавленням слідкував за корр- Ідиковання колишній король 
наційнимн врочистостямн в Англії, дядько теперішньої ко-
„ . , ролевії, гепцоґ Віндсору з йо-
Лондоні. В ЧОМУ HOMV допо-1' ' ;, . ^ " 

- " і го дружиною. Американське 
могло чудо нашого століття аацікавлення коронацією ви-
—' телевізія. Велике заінтере- j являється й тим, що пошта в 
сування коронацією виявля- j місті Елнзабет. Н. Дж., біля 
ли головно американські крн- Ню Иорку дістала багато ли-
їни, зокрема З'сдннені Дер- стів з проханням, щоб їх ви-
жави. Всі газети вже кілька слати власне в день корона-
днів наперед заповідали, що ції. Філателісти хотіли мати 
вони подаватимуть найточні- на конвертах назву англійсь-
ші писані та ілюстровані зві-1 кої королеви та дату її коро-
домлення з перебігу корона- j нації. Відповідні врочистості з 
ції. що й зробили, описуючи І приводу коронації відбулися 
всі подробиці. Крім телевізій-і в англійських амбасадах в по-
ннх передач цілого коронацій-1 одиноких країнах. На корона-
ного обряду, окремі експресо-jцінному бенкеті в англійській 
ві літаки перевозили з Лондо- і амбасаді в Москві був прияв-
ну до Америки оригінальні j ний м. ін. совстськнй міністер 
світлини іі фільми з корона-! закордонних справ Молотов 
ції, ще тоді, як вона відбува-(та багато інших совстських 
лася. Біля телевізійног`о прніі- достойників. 

ЗДА бояться, що в Італії переможуть 
монархісти 

Вашингтон. — В Італії ма- можлнвнлн б працю італійсь-
ють відбутися в найближчі кого паб.чяменту, в ЯКОМ}' те-
неділю і понеділок вибори до пер мають більшість чотири 
обох парламентарних палат, партії урядової коаліції пре-
Політнчні американські об- м'ера де ї'аспері. Політики не 
серваторн побоюються, щоб в передбачають зросту кому-
цих виборах не здобули по-і вістів ані нопофашистів. але 
важне число мандатів праві монархії тнчний вплив зростає 
монархістичні партії, які ўне-!тепер в Італії. 

Збільшення закордонної допомоги в 1954 році 
Вашингтон. — Заяви пред-

ставннків скарбу і Агенції 
Взаємної Безпеки стверджу-
ють побільшення видатків на 
закордонну допомогу у бю-
джетовому році, який почина-
сться наступного місяця. Те-
перішня допомога сягає — 
6.000,000,000 долярів і, згід-
но з обрахунками секретаря 
скарбу Дж. Гомфрі, зросте 

наступного року до 6,500,000-
000 долярів. Справа допомо-
ги розглядалась на закрито-
му засіданні комісії закордон-
них справ Палати Репрезен-
тантів, коли, після повороту 
з поїздки на близький і пів-
денний Схід та в південну 
Азію, там виступали держав-
ннй секретар Дж. Доллес та 

! директор Взаємної Безпеки. 
і Г. Стассен. 

Бонн. Німеччина. — Ста-
тистичнс бюро Західної Ні-, 
меччинн повідомляє, що ні-1 
мецька торгівля з комуніс-! 
тичнимн країнами дуже 
зросла в останніх місяцях. 
Найбільший зріст настав у 
торгівлі з комуністичним Кн-
тасм. В березні цього року і 
німецький вивіз до комуніѓ-! 

тичних держав виносив 22,-
400,000 марок ($5,333.000), а! 
вже в квітні цей вивіз осяг-
нув суму 35,400,000 марок. 
Привіз в березні виносив 24,-1 
100,000 марок, а в квітні Ні-
меччина привезла з комуніс-1 
тичних країн товарів на суму і 
33,400.000 м. До комуністич-j 
ного Китаю експорт в бере:--1 
ні виносив 6,600,000 марок, а' 

в квітні - 18,600.000 м. Ім-
порт в березні з Китаю 
9.000,000 м.. а в ќвічні — 
J5.fi00.000 м. Подібно зріс ім-
порт із Совстів: в березні він 
виносив тільки 300,000 марок, 
а в квітні 2.000,000 м. Совєтн 
пропонують ще більший зріст 
торгівлі ?. Західною Німеч-
ЧИНОЮ. Від комуністів Німеч-
чина купує: зерно, пашу для 
худоби та дерево. Одночасно 
секретар стану в міністерстві 
закордонних справ Східної 
Німеччини Віллі Гютенравх 
нарікає на те. що східно ні-
мсцький уряд не здійснив 
контрактів, заќлќічених із 
західними державами, й тим 
прорвав довір'я до німецьких 
східних промисловців. 

МОЖЛИВІСТЬ ВІДЛ0ЖЕННЯ 
КОНФЕРЕНЦІЇ НА БЕРМУ-
ДАХ НА КІНЕЦЬ ЧЕРВНЯ 

Париж. Французьке мініс-
терство закордонних справ 
повідомило про можливість 
відложсння заповідженої на 
половину червня конференції 
президента З'сдинених 'Дер-
жав і прем'єрів Велнкобрнта-
нії й Франції, що мас відбу-
тися на пропозицію презнден-
та Айзенгавера на Бермудах, 
на кінець червня ц. р, Пере-
лпження цієї конференції на 

‚один або два тижні мав за-
пропонупатн прем'єр Черчил 

' французькому амбасадорові 

в Лондоні. У Вашннгтоні по-
відомлено :: Білого Дому, що 
ані американський, ані бри-
танськни уряд не встановили 
що точної дати зустрічі на 
Бермудах. Вияснення ці дав 
пресовий секретар презнден-

'та Айзенгавера Джеймс С. 
ІГаґерті, коментуючи вістку з 
Парижа. При цій нагоді він 

'звернув увагу, що досі непо-
' лагоджена ще криза фран-
цузького уряду може вплнну-
тн на остаточне визначення 
дати конференції. 
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За повідомленням москов-
ської „Правди" бувшого все-

порту, а Північний Захід по- українського старосту Григо-
трсбус ftqro для продукції р , Ьановнад Петровського 
електрнчностн . і' . г 

Коли розійшлася вістка 3 н а г о д и и о г о 75-Річчя наго-
про ..революції! ний процес" 
внкористування залізної ру 

роджено орденом „Червоного 
І Прапору" за його ‚‚великі 

ди над Великими Озерами, і заслуги для держави . 
очі кореспондентів звернули-! Подія не буденна, бо ВІД-
ся якстій на околицю Пб- бнвае „новий курс" внутріш 
бінґ, у стейті Міннесота, де 
находиться „найбільша яма. 
яку колинебудь викопали 
люди". Це казочна шахта 
Голл-Рост-Магонінг. яку на-
звали „Світовою столицею 

ньої політики лідерів Совст-
ського Союзу. Як відомо, 
Петровський є старий росій-
ськнй революціонер і прня-
тель Леніна, який і призна-
чив його на посаду предсіда-

боюся, що ми, які ходимо у 
новенькому, з признрлнвою 
міною відвернемось від цісї рень-фабрик. де налр 

ня. як скажених собак". 
Коли 1943-44 року зорѓані-

зўвалась Українська Пов-
станська Армія, яка завда-
вала дошкульних ударів 
большевикам. той же Нікіта 
Хрущов наговорив інакше. 
„Ідучи на зустріч тям осо-
бам, які випадково потрапили 
або були втягнені обманом 
чи примусово мобілізовані в, 
ряди націоналістичних банд, H a n ^ Q - А л ? ' " S f S f a S S r-t-r- ,"—̀  ` хочемо оповісти, що рооиться 
президія Верховного fc^lfJJfJgS v л ю д н Г 

В. Нрнходько 

РЕДЛЬНД СПРАВА 
Ц , рольна 1 конкретна S j w W j W M P i f ^ J ^ o ^ o 

справа — старий одяг. Але 359 магазинів, а річний обо-
рот ї х . . . поверх 13 мільйо-
нів долярів! Що ж до м а й с т е - ^ - " 

теми. Тому поспішаю зазна` 
чити: тема значно цікавіша, 
ніж можна гадати. 

Правда, ми самі час до ча-
су маємо відношення до цісї 
„теми", дещо жертвуючи при-

СИЛА ТРАДИЦІЇ 
потрібний їм не тільки як 
водний шлях, але й тому, що 
побудовані для каналу греб-
лі дадуть спроможність роз-

Єлнсавета П. вже довгий час — згідно з неписаною бри- 'будувати електрівні, які не-
танською конституцією — „панўе", хоч „не править". Проте обхідні для розгорнення ка-
її коронація, яка не є політпчно-державннм, а головно релі- надського промислу. Кана-
гійним актом, стала останніми днями найактуальнішою сві- Дінці так далеко зосередили 
тг.вою подіѓло. До дивовижів цеї події, а про них ми вже свої думки на ці греблі, що 
зготували давніше, належить ще й те, що сама коронація вимагають викінчення кана-
гідоувасться в обряді Англіканської Церкви, яка с менши- ЛУ до 1958 р. 
яою в Брятійськім Камонвелт-і. що нараховує 200 мільйонів! Ці мотиви виявили кана-
індусів, 100 мільйонів магометан. 20 мільйонів католиків та дійці jua спільній американсь-
багато мільйонів інших вір та обрядів. Але.якраз те. що цей ко-каиадськін конференції, 
релігійний акт коронації може об'єднати аж 600-мільйонову що відбулася у Вашингтоні 

Заява президента Айзенга-
вера, що він підтримує плян 
побудови нового каналу на 
ріці св. Лаврентія, який спо-
лучить Великі Озера з Ат-
лантійським океаном, була 
несподіванкою тому, що Рес-
публіканська партія за часів 
демократичного президента 
Трумана всімќ силами цей 
плян поборювала. Спонукою 
до зміни настроїв у керівних 
колах Республіканської пар-
тії в цій справі є, як твер-
дить самий президент, обо-
рона країни, а радше оборо-
на цілого Північно-Атлаятій-
ського континенту. Тому і бу-
дова каналу для сполуки Ве-
лнкнх Озер з Атлантиком (можна глядіти в глибину б Р а в чільну і активну участь 'як скажені собаки" 
спільна справа Канади й Злу-1 штучного, викопаного люди- У змові, бо йому, як началь- І от тепер читаємо про на-ІднстськнЙ пастор у 
ченнх Держав. Канадійці Іною Великого Кеніону. — никові військ охорони Крем-f городжений орденом „Черво- — Едвард Хелмз — поча?'незалежні від будь-якої цер-
твердять. що новий канал'якого природний первовзір, ! л я ' доручено було зробити ІНОГО Прапору" Петровського І збирати у '.__ 

СНК УССР гарантўе повне 
вибачення їх помилок, коли 
вони чесно порвуть 
зв'язки` з націоналістичними 
бандами". Це звернення так сталевої руди". З берега цісї(толя ВУЦВК, що на ній він 

ями — такої великої, що в залишився аж до часу роз-li лишилось на папері, бо ко-
ній находиться місцева заліз- ќриття змови маршала Туха- жен пам'ятав, що „українські і важну увагу 

одяг, то вони тепер затруд-
нюють величезну арміќї рр-
бітників. а саме. 240,000 лкь 
дей! При чім,тут засада така, 
що на роботу приймаються 
люди, які не можуть знайти 
праці у звичайних закладах: 
старі, хворі,,' з певними фі-
знчнимв дефектами. 

В американськійпресі до- Все ж п Щ ^ Г ^ т 

' цжїїийТахе 3 р^л Р І т а яЛня Ц в Є - (S направлені та оновлені 
ляєтіся і в багатій Америці речі, за якими шукають на-
ппиїлясться пій справі по- товпи бідніших, покупців. 

Вся ця організація загаль-
но-відома тепер під назвою 

ниця довжиною 55 миль — чевського. Син Петровського націоналісти будуть знищені, Початок, правда, був дуже гудвіл шдостріс". 64 віД 
іскромяяй: 50 літ W j J W j l д Ь щ ..Гудвіл" зв'язані з ме-
пнгтський пастоп У Ьостою Т ' - „ „ л т тодистською церквою, а 37 

арешт усіх членів Централь- в зв'язку з його 75-річчям. старий одяг для своїх бідних, -
ЯК ВІДОМО. ПОЛОЖЄННЙ над рі- "П^шт ўсіл членів ідентуаль- ,я зв язќу з мого іи-річчли. істарии идлі- W"" Т^"" `"" і В прОЦЄСІ розвитку. „Гуд-
кою Колорадо в стейті Ню н о г о Комітету разом з Сталі- Народився Петровськой 1877 парафіян. Хелмз. Людина ЧУ-ІВІЛ.. п о ч а л н збирати не лише 
Мексік. У цій штучній ямі н и м і т и м розпочати широко! року себто 1952 року й було лої душі та ідеаліст, навіть . . ^ ft ^^ с т а р і ^^. 
ідуть роботи на таку скалю, 'закроєну зміну влади Совет-(його 75-річчя. але тоді ще'сам розносив парафіянам " " L ^ j J .д ДНТячі забавки 
що залізна руда з неї розхо-І с ь к о г о Союзу. Саме про те був живий Сталін. Сталін по-убраний одяг у мішку з рого-;. ' д ^ТНВКЯ остільки 
диться на виріб автомобілів попередив Сталіна по теле- мер. а Малснков не мас жод- жі. Пожертви стали збільшу- L ' к 0 н а л и і и с ь щ о частЬ ці 
Форда. Каділлака чн Джене-.ФонУ Я н Гамарннк. за похо-.ного авторитету. Покликали(ватись. Тоді Хелмз купив ти- J Т Я Ж К 0 відрізнити від но-
рал Моторз; на виріб бляша- ІДженням жид. що був на- на допомогу Нікіту Хрощова сячу мішків, наняв коняку з н ^ продаються вони по 
них коробок на харчі в ці. ,ч а л ь ником п о л і т и ч н о г о і— не помогло: тепер витя- візком і розвіз ці мішки жер- j 
лому Заході й Півдні; на управління військ Червоної гають із ‚‚небуття" Григорія ітводавцям 
продукцію залізних стовпів і І Армії, і який після розмови Івановича Петровѓќќого — рали одяг між найб. 
траверзів при будові домів; 3 Сталіном зараз же пустив думають на Уграїні „козир-'сусідами і спроваджу 
на виріб цвяхів у цілій Аме-і с о б і кулю в лоба. 'вуть" його авторитетом. 

В наслідок цього попере- Наслідки цього „яіґзагу" 
_ І л л - t Л Т М З 

з а . 'ки і крамниці існують в Ќа 

остянні зби- ^ н а х надзвичайно дешевих. 
Система „Гудвіл" показа-)ралн одяг між найближчими 

гваля йо- і л а с я остільки доцільною й 
го в тих мішках до Хелмза. практичною, що знайшла `по-

Одн^е. одежа часто потре- ' " г і д а в н и ^ J ^ J Ц ^ 
однісї третьої частини цілої ідження всіх змовників булоіми швидко побпчямо. але з бувала направн. Тоді Хелмз ,кР а ш а^„.„^ш

; ` u „ . „ ^ e Va 
риці і т. п. Металеві вироби 

су різних народів та вір. є виразним виявом великої снли в квітні. На ній з'явилися країни були вироблені маши-1 заарештовано і Сталін зму- певністю вже тгпер можна улапгтовував „толоку : - . - Аргентині, Австралії 
снв Петровського підписати !зробити один висково-: - Мос- прошував жінок-парафіянок^^ ^ „ ^_ ^ п л Л ^ п „ англійського народу та великого їх політичного змислу. (представники Канади й ЗДАінамн, що були зроблені 

В4 лика Бшгганія плреживас тепер важку кризу в різних н е тільки урядових кіл. але 
частинах сеосї давньої імперії, а теперішнього Комонвелт-у. і бнзнесовнх. як республікан-
Вона вже яе перша на фінансово-торговельному міжнарод- Щ' тпк х демократи. Політичні 

ому рігят{у. ні наві.г не перша, на морі, як було це дов- представники гляділи 

нами, що були зроблені з сив Петровського підписати зроонтн один внс.чно. .aw иртт^ош. ^.avn^^^.^..^.. г і л . . _і_ ц я добродійяа 
руди, яка походить з ями в'внрок розстрілу свого снна.1ква посилено готується по і ті старий одяг' Л " ^ " І у с т а н 0 в а . поширюється й ўдо-
Гіббінґ; безконечні поля з 
зерновими продуктами за-
сіяні і зібрані машинами, ви-

гимп стлліттями. Але усьому в світі приходить кінець. Важ- справу з боку оборони кон- робленими теж з цеї руди 
личе тут те. що Англія не пі;іл їсться і шукає постійно нових тиненту, а бизнссмени доба 
засобів, які допомогли б їй вдержуватись далі при кермі чували 

Гоголівський Тарас Бульба нової війни і хоче здобути направляли. За це діставали 
убив свого сина за зраду сво-j для себе прихильність укра- ..платню" пнм-же одягом. А 
його народу; Сірко наказав Енського народу. Кремль ба- решта йшла до малої крам-
забити свого сина за те. що чить. що доля України може ниці прн церкві — на про-

Знавці твердять, що завдя- той. маючи можливість по-‚вирішитись без нього, бо даж 
ки залізній руді в Гігтінс (вернутись на батьківщину.'вільний світ починає цікавії 

шляху для експорту амери- }маємо тепер американську j все ж таки хотів дістатись ІТИСЬ справою України. світом. Вона теж знає, як шукати щораз нової сили в своїм 
минулім, у своїй традиції. 

Коронація; від якої віє тисячлітньою старовиною і блес-
ком великих днів великої нації, є одним з джерел її СИЛИ, г ^ ^ ў ^ р і у . ^ ^ " ^ п к ^ і я к теж І в інших околицях 

Міннесоти. в Мішіґен і Віе-
конзін; без водної транспор-

канських залізно-стальовнхімашинову цивілізацію. Без до Криму, до тодішніх воро-
виробів по цілому світі. Цей !шсї ями і руди, що лежить -гів_ України 
експорт уможливить новий. ІЎ ній під поверхнею землі, 

Вона зв'язує з собою народи і простори, на яких ніколи сонце н а н н я 
не заходить. Коронація - це символ непереможного духа х д м н ^ п е 1 ю п л е н . 
яацп. и непохитної віри в дальше світле майбутнє. Молода. н я J с т а л е в а р н я Х і поо у д 0 в а . 
красива і щаслива королева є в цьому символ, як би зало- н и х Великих Озер, 
віддю нових щасливих днів для самих англійців та для ці-

кою Делевар коло Трентону; і обрію СССР. 

. починаючи від Дулут. у стей-
лого Комонвелт-у. А що жінки на англійському престолі М і н н е с о т а ' ШЇІіаґ0 й 
мають добре ім'я в історії Англії то не диво, що „ворожать , ! с т а л е в и х ф а б в с т е й т і 
т о тим разом Єлисавета П. побс „рекорд усіх своїх попе- ; І Л И Н 0 Й . flaJbIlle д о діт ройту. 
реднйць, бо мас для цього усі дай.: молодість, щасливе жиг-. п о ч а в с я „вільної сві-
тя. добре виховання, такт і розум. Це тільки вказує на важю тової торгівлі", j д о Клівлен-
W k . лкі пережив англійський нарід в останніх десятках ро-, ц і л о г о с ^ Q r a f l o д е 
ќТі. а зокрема в час Другої світової війни. Тому йому з д а - 1 ^ почато величезні пере- її каміння без проливання по-
лтьсЯ. що тепер настане зміна, що з коронацією зійде т`ніті в американській стале- ту — Америка мусіла б ще 
27-літню королеву якась містична сила, яка поможе Англії Bi f t п р о и и с л о в 0 с т і Крім того тепер жити в світі, що не ба-

тації, якою можна розвезти 
залізну руду дешево аж до 
Пенсилвенії, Огайо, Кентокі 
та до недавно побудованих 
стале варень Ферлеса над рі-

Але що сталося протягом 
50 років? 

Отож поворот Петровського j Цей малин аматорський по-
це може бути й посередній `, чаток розрісся у величезну 

Тепер маємо випадок, що^відгук подій, що відбувають-j справу. Нині — замість кім-
батько підписав смертний ви- ся в широкому світі і в яко- Jнати-майетерні при церкві, 

'му ми всі повинні й далі бра-'існує біля сотні справжніх 
ти свою посильну участь че- фабрик, Що розкидані по всіх 
рез свої найвищі установи, (стеятах З'сдннеянх Держав. 

рок на сина за те, що той хо-
тів здобути волю для всіх на-
родів Совстського Союзу. В 
подяку за цей вчинок Кремль j = 
„вичистив" його з своїх ря-
дів. й з 1938 
ськнй „зник 

ного з своїх ря-

"8зропколітиХ !̂ Коронації в минулому не завжди 
без казочних машин, що мо-
жуть видобувати й порушу-
ватн цю руду, а теж вугілля 

вийти зі скрути та заняти в світі давнє становище. 
Тут, в Америці, можна б ставитись до коронації англій-

ської королеви не з таким ентузіязмом, як це є в Англії, чи 
в країнах британського Комонвелт-у. Проте і тут пишуть 
галети про цю подію так багато й в такий ентузіястичннй 
спосіб, що могло б видаватись, що коронація відбулась у Ва-
тинѓ`ѓоні, а не в Лондоні. Правда, не бракує і „раціоналіс-
тів". що дивляться на цей американський захват дещо скеп-
тично. звертаючи увагу читачів на різні міжнародні кон-
є}итікти. в які попала Велика Британія. Але й вони вкінці 
‚‚скапітулювалн" перед містикою самої події та її чарівному 
впливові на народні маси теж і в таких республіках, як 
З'сдинені Держави Амнрикн. 

ч Велика Британія є монархія і одночасно демократія, так. 
як З'сдинені Держави є республіка і демократія. Про тісний 
зв'язок між обидвома демократіями не доводиться навіть 
і говорити. Це стверджений факт. Тому не диво, що в Аме-
риці ще й з цього боку є загальне зацікавлення у всьому, що 
скріпляє Велику Британію в її внутрішньому житті і закор-
донному. Коронація у Лондоні, як виявляється, є виявом 

Але ось вмірас Сталін. На 
його місце приходить Малсн-
ков. Авторитет Малснкова на 
Україні дорівнюсться нулеві, 
тому на допомогу собі він по-
клнкав Хрущова, призначив-

новий водний шлях мав би (ѓато різнився б від світу і ш и п о г о генеральним секре-
тарем комуністичної партії служити для ввозу залізної 

руди з канадського Лабрадо-
ру й перерібки її в американ-
ських сталеварќах, але це 
вже мрія майбутности. 

Канадійці пригадують, що 
в їхній країні найдено великі 
зложжя урану, потрібного 
для виробу атомової сили, 
отже потрібної для цілого 
Північно - А м є риканського 
континенту. Знов губернатор 
стейту Ню Иорк пригадує, 
що в його стейті можна буде 
використати водно-електрнч` 

часів Вашингтона 
З цього „Великого Кеніону ‚СССР. В особі Хрущова Ма-

лснков не бачить конкурента, 
бо друга дружина Малснко-
ва, сопран м о с к о в сьќого 
Большого театру, Єлена є 
сестра Хрущова. Саме про 
Нікіту Хрущова пище Джон 
Мартин у „Ню Иорк Джор-

Міннесотн", що охоплює 13 
тисяч акрів, вивезено більше 
матеріалу, ніж було викопа-
но землі для Панамського 
Каналу. З цісї околиці добу-
то матеріял, що перемінив 
двадцяте сторіччя на вік тур-
болітаків і вік суперсонічних 
машин. 

Використанню залізної ру-
ди помагає незмірно блнз-
кість Великих Озер, бо до 

ну силу для різнородннх про- миття руди потрібна безмеж-
мислових підприємств. Голо- на кількість води. Все інше 
ва влади для розвитку елек-. пристосоване тут до швид-
трнчної сили в стейті Ню кого вантаження руди і до її 
Иорк, Джан Е. Буртон, твер-jтранспорту світами. Треба б 
дить, що канал на ріці св.: окремої розвідки для зазна-

скріплення тих сил. Вже з цього боку треба п вітати в цій Л а в р е н т і я п о с т а ч и т ь елек-! йомлення читачів, як тепе-
добі великого змагу вільного світу з агресивним кремлів-
ськнм варварством. Коронаційний лондонський похід і цере-
моніял 
зв'язок старої культури та традиції з новою, це маніфестація 

нал Америкен". що він „про-
тягом 12 років був провідни-
ком чистки та душення теро-
рнстнчними методами україн-
ського націоналізму". Тому 
тяжко сказати кого на Укра-
їні більш ненавидять: чи по-
мерлого Сталіна, який сидів 
у Кремлі і давав директиви, 
чи Хручцова, який ці днрек-
тивн проводив у життя і то-
му систеиантично винищував 
людність України. Там дуже 
гарно пам'ятають, як Нікіта 
Хрущов на 18 з'їзді компар-
тії казав: „Кожного, хто за-
зіхас на землю свободолюб-

трнчної сили вартістю трьох,рішня Америка приготована 
мільйонів долярів місячно J розвозити руду й продуку-

:;.' важаючн а псрестарілість — цс таки тісний ;Для консументів електрики в вати сталеві вироби по такій 
І околиці каналу. Федеральний дешевій ціні, що б можна бу-
комісар електричної сили ло їх постачати населенню ного українського народу, че-

того. що називаємо хрисліянською цнвіл.защсю. це проти- j 3 . f l c y B a B ц ю с п р а в у загально: світу й дати йому спромож- кас доля підлих буржуазних 
„Середній Захід потребує но-ність зажити таким життям,'українських націоналістів — 
вого водного шляху для скс- яким живе Америка. І прокляття народу і знищен-

венство тому всьому, до чого змагає тоталітаризм кремлів 
ських деспотів та варварів 

були спокійними 
Минулого вівтірка відбу-1 радше до гроб}вця, а не до ко-

лась в Англії Коронація коро- Іронаціиної залі: 
леви Єлнсавети П. Коронацій-
ні церемонії не завжди 

сконалюсться. Коли пишемо 
ці рядки, організація амери-
канських бой-скаутів взяла 
на себе обов'язок — роздати 
по Ню Иорку 100.000 палеро-
вих мішків. Коли вони бу-
дуть повні, вантажні авта 
„Гудвіл" зберуть їх та від-
везуть до майстерень, а звід-
ти до крамниць, де чекають 
на них тисячі незаможних 
громадян. 

- t 
Коли про це читаєш, то 

мимоволі ставиш перед со-
бою питання: чи мн, ўкраїн- f 
ці. стотисячна українська 
громада в Америці. — а в 
дійсности навіть мільйонова, 
— не могли,б щось подібного 
організувати у себе, для се-
бе, себто головно — длЯ і̂а-ч 
ших залншенців у НІмеччя-

йцШ. Перша королева Єлисавета^., ^ $ ^ ^ 
б л Я!( . .ГудКвшБесс ) провела ба- т а я ї н с ь ^ А

 у. 
' ігато годин зі своїм двірським - ._:; .„„ t_ft „а _ , „ . 

такі мирні та повні достойнос-; го стл-діюванні VK- ! стільки., що не лише 

Впродовж девятн століть, в і своєї коронації у 1559 р. і все ч я л а б м а т е р і я л у н а к і л ь к а 
яких англійські королі н коро- ще мала труднощі. Англія пе-
леви коронувалися в Вест- режнвала тоді кризу у зв'яз-
мінстерському абатстві, ко- ќу зі зміною рнмокатолнць-
ронації мало коли проходили кої віри королеви Мері (сест-
гладко. згідно з приписами. 
Вільяи Завойовник корону-
вався в тому абатстві 1066 р. 
серед крику і стогону вмнра-
ючих та серед полум'я, що ви-
бухло довкола нього. Він бо 
не` був певний щодо настроїв 
англійців і тому казав своїм 
норманським воякам оточити 
абатство і бути готовими на 
випадок якогось заворушен-
ня. Коли ж англійці внутрі 
абатства почалн підносити ок-
лнки на честь Відьяма і в той 
спосіб визнавали його своїм 
королем, тоді нормани, пере-
конані, що ворохобна почала-
ся, кинулися до абатства, про-
мощуючи собі дорогу до ко-
роля мечами і підпалюючи 
гобелени і тканини, якими бу-
ло прикрашене нутро церкви; 
незабаром вид був подібний 

В. Г. Верпш 

ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ 
ІВАНА ФРАНКА 

і 
(В 67 річницю його народив) 

(6) 
Великий резервуар сил у що він пророкує народові той 

духовості Франка, розвиток ‚'час, коли він вольний влас-
яких був придушений і ќеро-.ний лан знов оратиме як 
Бантѓи вихованням і обстави-
н".мн, прн зустрічі з дійсніс-

ю п'очинав діяти. Духовість 
Фран і вст`-пала у фа-чу ге-
ройсью.х вчинків, ‚.воно" зли-1 
валося з особовістю „я" і шу- І 
кало поєднання. Такѓ поєд 

„Руїни перебув, татарські 
(^ЛИХОЛІТТЯ 

І панщини ярмо тверде. 
Та в серці хоч і як 

Ѓнедолею прибитім 
Надія кращає жяс; 
В століттях нагніту 

(його рятувала 
Любов до рідних нив; 
Нераз дітей його тьма 

І тьменна погибала, 
Та все він пережив. 
З любовю тою він мов 

Ѓвелетень той давннй 
Нспоборимий снн землі, 
Що хоч повалений, оп'ять 

Ѓміцний і славний 
Ставав у боротьбі." 

(„Наймит") 

Невмірущість духа народу 
й віра в його силу роблять 

..властивець свого труду 
І в власнім краю сам 

Ѓсвій пан". 
(„Наймит") 

Через увнутрішнення і пог-
ілиблення естетичних, сус-

иання 6j4HVo у фраіпм. По-Спільних, політичних, етичних j Франка фанатиком і борцем 
го ‚.я'` 3 %оілКі допоміжкіми і релігійних переживань прн-ізв и о г о краще майбутнє. Ио-
іт^танціями иосдну.оться а! ходить Франко до поєднання "У байдуже, чи він діждеться 
народом, з його невидимою j духа народу з власним ду- від народу подяки за свою 
силою, що віками берегла йо-,хом. Народ він розглядає як працю, чи ні. але не байдуж-
го перед загладою. Тою не-'велику людину, що мас тіло кою йому майбутність наро-
вадимою силою була пісня. !й духа. Д}тса народу не мож- ДУ- З а н е ї в^н бУДе провадити 
що зберігала в собі духа, і на ані вбити ані знищити ні- (боротьбу з усіми, а навіть і 
ВІН, цей дух. вірить Франко jaKa сила, бо він є всюди І з самим собою. 

побілить, порве шќар-і присутній. Він присутній в 
(лущі пересуду", j мого минулому, він є в його 

Віра Франка в силу духа на- майбутньому - в мріях і спо-
роду, що захована у мину- іДІваннях. Про невмірущість 
лому, у пісні — така велика, }духа народу Франко каже: 

життя, щоб знайти звання, 
суспільну і культурну діяль-
ність. Про ці справи, що на 
них звернув увагу Драгома-
нів у своїх листах, він уже 
сказав свою думку у повісті 
„Петрії і Довбўшўќи" та в 
поемі „Наймит". Він пізнав 
також, що рушійною силою, 
яка „громаду посуває впе-
ред" є „пристрасне відношен-
ня до справи, яке не зважає 
не то на критику, але й на 
лайку, переслідування, навіть 
кару". Але не знав, хто мас 
бути джерелом тої рушійної 
сили. І тут прийшов на поміч 
Драгоманів, який писав, що` 
джерелом рушійної сили мас 

„Для самостійної праці в 
тодішній політичній системі 
не було місця; вона могла б 
була утриматися хіба лиш 
тоді, коли б годна була йти 
опором протав уряду і вищих 
кругів відданого урядові ду-
ховеиства. Але до того вона 
була за слаба; залежні від 
властей пі№дставниќй народ-
нього руху швидко почули 
на собі її тяжку руку і раді-
не-раді мусіли притихнути; 
літературне життя завмира-
ло; гадка про відродження 
народа на народних основах 
тратить грунт під ногами і 
здавалась пустою бсзнадій-
ною мрією. „Не грайся золо-

европеиськи освічена і зорга-
нізована. Витворення такої 
інтелігенції, пише Драгома-
нів, „найбільш природно за-
нятись цим самій молоді, для 
цього потрібна при гарячім 
національнім поч%тѓі перш-
усього дійсно серйозна евро-
пейська наука"#). Повернен-
ня уваги Франка на внтво-
реняя нової інтелігенції му-
сіло довести до зудару „дітей 
з батьками". Праця на запу-
щеній народній ниві була не 

бути нова інтелігенція, по`, тов надісв, нам грузь орать; 

В році 1876 Франкові було 
20-ть років. Вік юнацтва ще 
тривав. Він своєю уявою 
охоплював минувшину і на- 'легка. 
магався пронизувати майбут-
ність, щоЌ знайти шлях у) # ) М. Лозннськнй „Іван 

в болоті сіять", можна вира-
зити положення, в якім знай-
шлися молоді українські пат-
ріоти після першої, невдалої 
боротьби""). 

Ось так характеризує су-
часник Франка той час у 
якому треба було їм молодим 

Ще докладніше пише про 
той час сам Франко так: 

„Щоб зрозуміти те. що ста-
лось у нас за останніх 20 літ 
ХГХ ст. гляньмо на вихідну 
точку, що діялось у нас у 
другій половині 70-их років. 
Чи маю пригадувати ті сумні 
факти, такі сумні, що й досі 
серце стискається при їх 
згадці, і ще тим сумніші, що 
тоді, коли вони діяли ся, май-
же ніхто у нас не розумів їх 
значення '). 

В часописі „Основа" з дати 
25. IX. 1870 р. появилася бу-
ла стаття у якій писалося: 

„Русини Галицько-Володн-
мирського Королівства при-
знають конечність прямувати, 
на підставі нинішніх держав-

рн Єлнсавети) на протестант-
ську віру нової королеви. 25-
літній королеві важко було 
переконати будь-якого спис-
копа, щоб довершив корона-
ційного акту, а карлянськнн 
єпископ, який остаточно по-
годнвся на це, мусів позича-
тн собі рнзй. Відверта коро-
лева не злагіднювала своїх 
слів і прямо говорила про те, 
як її короновано. Вона навіть 
скрнтикувала священний о-
лій. якого вживано до нама-
заиня її, кажучи, що це „лій 
і пахне погано". 

Найбільш виставне з усіх 
було коронування Юрія ЃУ. 
1821 р. Він видав велетенські 
гроші на виготовлення коро-
наційннх шат, а спеціально 

крамниць та майстерень. 
Знаємо, що в Німеччині на-

ші люди майже поспіль — 
безробітні, бо цереважно ста-
рі. хворі. Отже, чи не була б 
для десятків наших людей 
праця в таких майстернях та 
крамницях певним рлтунком 
матеріальним та моральним? 

І не тільки в Німеччині: 
чуємо, що наші люди бідують 
також і в інших країнах: 
Бразилія. Парагвай. — і ту-
дн могла б сягнути наша по-
мічна рука. 

Правда, як відомо справою 
збірки старого одягу у нас 
також займаються наші ор-
ганізації — ЗУАДК. „Мати й 
Дитина", а загальну проиа-
г"анду цісї справи провадить 
також УКК. Але в даному 
разі йдеться про засяг справ-
ді найширший: загально-
американсьќо'ук'раїнський. Бо 

На цю подію зроблений меч І лише тоді буде зібрано до-
блнстів від рукояті по кінчик 
вістря діямантамн, рубінами і 
смарагдами. Тим не менше в 
Вестмінстерському абатстві 
Юрій IV примістив групу най-
більш кріпких лондонських 
бойовиків на випадок, якби 
виникла буча з приводу коро-
левн Каролиин. Каролнна. 
яку обвинувачували в невір-
стві, попала в неласку і Юрій 
заборонив їй брати участь у 
коронаційній церемонії. Все-
таки вона пробувала добити-
ся туди. Гї зупинили, а юрби 
народу, зібрані коло абатства 

управнення свого язика на-
родного у всіх парослях жит-
тя гірйлюДного, іменно в 
школі, суді і уряді". 

„Дня 16. мая 1876. р. за-
боронено було в Росії друку-

но-правних відносин до за- вати всякі наукові, популярні 
безпечення свого народно-по- і перекладні твори по україн-
літичного биту і уладження)ськн, заборонено укр'аїнські 
своїх взаємин з поляками, (театральні вистави, концерти 
яко співобивателями сього j навіть тексти під нотами. Рів-
краю в виді нової, законом і ночасно розвязано ГОвденно-
установитися маючої, автояо-

статній матеріял і зможуть 
постати майстерні й крамни-
ці. А усі наші потребуючі 
справді будуть забезпечені 
на зиму і на літо потрібним 
одягом. ''. 

починати працювати над ви- мії обох народностей, руської 
творенням інтелігенції. 

# # ) О. Терлецький „Галиць-
ко-руське письменство 1848-
1855 р. Львів, 1913, crop. 3. 

Франко" — Лист Драгомано-
ва до ред. „Друг-а", 

і польської, під оглядом на-
роднім, і передовсім церков-
нім, же до відповідного заса-Ірбм української 
Дам сгіраведлнвости і рівно- працД""',##) 

західний відділ географічного 
твариств'а в Кнсвї, Що з і ко-
роткіій чКс свойого iCHj-вання 
зробився був справжніќ цент-

наукової 

} І. Франко „З останніх — ' ) І. фраяко ѓда o ^ ^ 
десятиліті ХГХ ст. ЛНВ.ІнІх де(угтиліті; ХГХ. в ЛНВ 
1901, XV, ст. 1-2. ЛЌив, 1001, XV. crop. 1-2 ' 

вигукували проти неї і свиста-
ли. Нещасна ‚королева від'їха-
ла геть і за декілька тижнів 
померла. ' 

Коронація наслідника Юрія 
ЃУ була найбільш скромна. Ў 
1831 р. Вільям IV, який не 
любив виставнооти. з трудом 
дався переконати, щоб взага-
лі відбулася` коронаційна це-
ремонія. Коли її довершено, 
то кошти її лииосили лише 
120,000 дол., ло'ді як корона-
Щя Юрія tV коштувала 
900.000 дол. . -

(..Ќапалійська Сцеиа") 
д 

Бути ч л е н ^ ц Українем(ого 
Народного d o ю з у, значить 
належати дд^Цкої укряіі-
пької оргииІзмгИ, яка об'єд. 
нала в Awpmri й Кани# 
нвйсвІдомііМ украІнсІЉі сяШ 
в один Uefnnrfi. моноліт ТА 
поставила його ча службу 
нашим країнам та нашому 
понево.іеноиу українському 

народові! 



. 4 . 122, з СВОБОДА, ЧаТВЙРг^го ЧЕРВНЯ 4953, 
Віктор Прнходько 

J 8 ЗУСТРІЧ'ЕЙ З ГОЛОВНИМ ОТАМАНОМ 
. ; іѓЛ ПЕТЛЮРОЮ 

і . 

його сена ннка і Врятувати 
від кари. 

Звичайно, я не міг зали-
шитнсь байдужим до людини 
в такій трагічній ситуації і 
почав щось робити. І ось тут 
я уже тоді переконався, як 

до Головного Отамана. Але 

. -, (Закінчення) 
`і'. Оскільки я не`'міг обняти 

своє — будь що "будь — ви-
соке й відповідальне стано-
янще без відома-' 'Директорії, 
то рішив явитись- 'до Члена 
Директорії, Головного Отама-
на Симона Петлюри. Застав 
я Пана Отаман'а в кімнаті, у-
ставленій теле'графічними 
апаратами, що голосно стре-
коталн, випускаючи задру-
ковані стрічки. Џе були ра-
дісні повідомлення' з різних 
місцевостей про' успішний 
рух повстанчої армії. Симон 
Петлюра, — натхненнії, о-
живлевий, в чорйому жупані, 
з сірим обрамленням, що ду-
же йому пасував,'Ііадзвичай-
ио привітав мене, йдучи на-
зустріч, тиснучи руку та 
обіймаючи. Я навіть був тро-
хи заскочений такою сердеч-
ністю та інтимністю, бо — по-
вторюю. — не були ми аж 
Так близько знайомі, але це 
безперечно було'ВИЯВОМ його 
піднесеного настрою і щастя, 
коли, здавалось, ' У к р а ї н а 
звільняється з-під Чужинного 
панування і перед нею роз-
гортасться блискуча доба 
„власної правди у власній 
хаті". 

Десь певне, це` був один із 
щасливіших днів в 
Головного Отамана^ 
' ш`. ` - потязі, в заґратованих ваго-

Серед інших зустрічей при-інах. Вагон 6.VB переділений 
гадую кілька побачень, коли І так. що в ньому можна було 
мені довелося відчути й пев- і лише сидіти або лежати. І 
ну твердість вдачі С. Пет-Іось тут я побачив того не-
люрн. ' " щасного поляка, — антн-

Було це на поча'тку червня І большевнпького ентузіяста. 
1919 року, коли тільки-що І Що із залізними иаручника-
українське військо, під ко- j ми лежав на брудній долівці 
мандою генерала (тоді пол- j вагону. А поруч. — в інших 
новинќа) Олександра Удови- і переділах, також кілька мо-
ченка зручним наскоком з лодих хлопців. 
Галичини, — від Борщева — І Ця тяжка картина спону-
Скали — зайняло'-місто Ќа-j кала мене інтензивно заціка-
м'янець і посувалос'ь далі на І витись справою. Нині, через 
схід. і тридцять п'ять літ. я деталів 

Я сидів у свойому кабіне- J не пам'ятаю, але знаю, що 
ті Голови Губерніальної На-1 мав я побачення із суворим 
родньої Управи, 'коли до ќа- військовим прокурором, пода 

ХРОНІКА УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ 

Дітройт, Міш. 
Велика прокомуністична зіа-
ніфеотйція в 20-ту річницю 

голоду на Україні. ' 
Майже повних два місяці 

жила українська громада Ді-
тройту у великому напру-
женні підготовчої праці до 
в е л и к о ї антикомуністичної 
маніфестації з нагоди 20-тн тяжко несправедливі обвину- л і т н ь о ї { { го н а У к . 

вачення Головного Отамана і ї н і злочинно викликаного 
української влади взагалі в М о с к в о ю в і932-33-му ро-
погромах чи потуранню по- Громадський Діловий 
громам. І Комітет працював, можна 

Першим ділом я кинувся сказати, днями й ночами, а 
ціла місцева українська гро-

тут. на мос здивування, зў- м а д а живо слідила за цісю 
стрівся з незвичною для С. працею і радо відгукувалася 
Петлюри твердістю. Делікат- н а кожний заклик комітеті', 
но, але твердо Симон Васи- Шнрці сходини поодиноких 

зазначив, що він організацій, збірка гроша, льовнч 
справи не знас, це — діло 
суду, але коли йдеться про 
погром, то тут постава війсь-
кової команди — безкомпро-
місова. Єдине, що він може 
порадити, — ближче позна-
йомитнсь з обставинами діла 
і представити їх судові. 

З цісю метою, я рішив осо-
бнсто побачитись з арешто-
ваним старшиною. Після на-
лежного дозволу, відбулось 
побачення. Я був страшно 
вражений: арештований стар-
шина сидів не в тюрмі, а на 

життю І залізничому двірці, у війсь-
ковій похідній в'язниці, в 

бінету вбіг один із старших 
урядовців асекураційного від-
ділу, поляк Н, і кинувся пе-
реді мною на коліна. Я був 
сильно вражений цим незвн-
чайннм рухом, по'чав розпн-
тувакж, -— в чімгр†ч.тцо ста-
лося? І почув гнітУчу розпо-
відь: хлипаючий плачучи, у-
рядовець розповів," що його 
сина, молодого хлоп'ця, був-
шого старшину російської ар-
мії. арештовано і йому загро-
жўе розстріл. — ' За що, за 
яку провину? — "Внявило-
ся, що молодий хлопець, хоч 
поляк, але народжений на 
Україні, улягаючи загально-
му рухові проти большевиків. 
вступив до української армії, 
але, на нещастя, відділ, що 
був під його командою, в од-
ному з містечок біля Кам'ян-
ця-Под., учинив жидівський 
погром. Фактично' 'Нікому із 
населення нічого" яе сталось, 
але кілька хлоіщів з його 
відділу дійсно пограбували 
пару крамниць та розпороли 
кілька перин. Зр'обили вони 

1 це, бо уважали, Що всі жи-1 
ди — большевикй. Нещасний 
батько, в розпачі, просив ме-
не заступитись за нього, як 
за старого земського праців-

вались до суду якісь папери 
і ще кілька разів бував я у 
Головного Отамана, міркую-
чи, що. все ж, остаточна до-
ля підсудних в його руках. 
С. Петлюра від дверей зу-
стрічав мене лагідною усміш-
кою і відразу говорив: зна`ю, 
знаю, голубе, чого ви прихо-
дите. Але що ж я можу вді-
яти? Хочемо держави! Му-
сить бути суд і розправа. По-
терпім, що скаже суд. 

Нарешті, відбувся суд. Сла-
ва Богові. — дуже щасливо. 
Виявилась картина звичай-
ного „хуліганства". Козаки 
дістали військовий карцер, а 
поляка-старшину. за брак 
дисципліни в частині, здегра-
дували терміново на звнчан-
ного вояка. 

В родині панства Н. це був 
нанщаслнвішнй день!... 

„СОЮЗІВКА`` 
В СПРАВІ ЗАМОВЛЕННЯ 

МІСЦЯ Н А В А К А Ц П 
звертатися на адресу: 

U.N.A. ESTATE, 
KERHONKSON, N. Y. 
Tel.: Kerhonkson 8105 

г-——-
AKPOH, ОҐАИО И ОКОЛИЦЯ! 

ПЕРШИЙ ВЕСНЯНИЙ 
%т ПІКНІК `^а влапгговують 

295 і 180 В І Д Д І Л И У. Н. СОЮЗУ 

В НЕДІЛЮ, 7. ЧЕРВНЯ О^Е) 1953 
- PALCON LAKE PARK 

South Main Street Extension. 
Початок о 1:30 по пол. Добірна Оркестре. 

За добру забаву ручить — Комітет. 

УВАГА! НЮАР% НЮ ДЖЕРЗІ! УВАГА! І 

І УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА 
ВОЗИЕСКІІНЯ ГОСПОДНЬОГО 
675 South 19th St., Newark. N. J. 

запрошує Українців з Нюарку, Ню Порќт, Пасайку, 
Брвджпорту, Байону, Картерету, Ню Бронсвнку, 
Бауядбруку, Трентону, Нортгемптону та інших 

дооколнчних громад на 

ПОСВЯЧЕННЯ 
НОВОГО ІКОНОСТАСУ 
в неділю, 7-го червня 1953 р. 

ЧИНУ посвячення довершить Високопреосвя-
щенний ЮАН, Митрополит Української Право-
славної Церкви в З.Д.Америки. 

Початок Служби Божої в годині 10:30 рано. 
По Службі посвячення Іконостасу а відтак ОБТД-
БЕНКЕТ в цер'ковній залі. К о м і т е т . і 

радіомовлення, пресова коц-
ференція. роздача летючок, 
продажа спеціяльно виданих 
відзнак, це зовнішні вияви 
тісї атмосфери, в якій жила 
українська дітройтська гро-
мада, очікуючи дня 24. трав-
ня 1953 p.. дня маніфестації. 
Чим ближче ставало до цьо-
го дня. тим більш пожвавлю-
валася праця комітету і тим1 

більш зростали заінтересу-
вання і нетерпеливість грома-
дн. Все це вказувало на те, 
що маніфестація вдасться. 
Боялися всі лише за погоду, 
бо впродовж цілого тижня 
перед маніфестацією погода 
в Дітроїіті була дуже непев-
на, а ще н в суботу рано з 
навислих над Дітройтом 
хмар час від часу накрапав 
дощ. Вкінці вся підготовча 
праця закінчена, а і Всевиш-
нін зглянувся над українсь-
кою дітронтською громадою 
та післав в неділю, дня 24 
травня 1953 р. гарну погоду, 
і повний, навіть надсподіва-
ний успіх. 

Ціла маніфестація прой-
шла точно за випрацьованим 
пляном. Перед полуднем від-
булися у всіх місцевих укра-
їнських, битком набитих, цер-
квах Богослуження в намі-
ренні українського народі' із 
відповідними проповідями і 
панахидами по жертвах голо-
ду. Після цього прийшла 
черга на найважнішу точку 
програми маніфестації, на по-
хід головними вулицями. За 
цю точку найбільше боявся 
комітет, бо було чути голоси, 
що треба було обмежитися 
лише до програми в залі, а 
то може похід не вдатися і 
ми скомпромітусмося. Але ці 
побоювання показалися без-
підставні, а всім тисяч учас-
ників маніфестації — це ван-
кращий цьому доказ. Патріо-
тична українська громада 
Дітройтў блискуче здала іс-
пит. 

Похід був дуже добре зор-
ганізованнн. гарно уложений 
і справді величавий. Похід о-
чолювали американський і 
український прапори, несені 
американськими і українсь-
кими ветеранами та марша-
лом походу п. ген. Б. Палісм-
Неїлом, що одягнений в од-
нострій генерала Української 
Армії їхав у відкритому возі 
з двома адютаитами, старши-
ною ЎПА і старшиною У. Д. 
За маршалом їхало наше ду-
ховенство. йшов цілий Діло-
вий Комітет, а там чвірками 
група за групою решта уЧас-
ииків. Святкової поваги нада^ 
вав походові символічний 
віз (флоўт), що представляв 
великих розмірів скривавлені 
серп і молот з прикованою до 
них постаттю жінки — Укра-
їни. Довкруги воза транспа-
ренти з відповідними клича-
ми. Впадала в очі велика 
прнявнїснть о р ганізованого 
жіноцтва в українських на-
ціональних одягах і організа-
ційних одностроях, а дуже 
симпатичне враження робила 
група шкільної молоді, також 
в національних костюмах та 
група наших пластунів. Все 

це надавало походові великої 
мальовничосте. В поході взя-
ли участь теж окремі групи 
дружніх, Москвою поневоле-
них народів, деякі з них з 
прапорами і у своїх націо-
нальннх костюмах. Ціляй по-
хід бу`в поперетинаний чнс-
ленннмн транспареятамн з 
відповідними гаслами англій-
ською мовою. Дві оркестри 
пригравали до ПОХОДІ'. В ча-
сі цілого походу окремий спі-
кер давав мегафоном відпо-
відні пояснення й інформації 
англійською мовою. Цілий 
похід був фільмованнй. Впо-
рядчнкамн походу' були чле-
ни обох місцевих відділів 

президії, в склад якої увій-
шливд п. проф. І. Голембіов-
ськнй, як предсідннк, а п. В. 
Добчанський, як секретар. 

Із заслуханих звітів пп 
Маланчука, Марутцака і Ко-
зюпн довідалося у'країнське 
громадянство стейту Коннек 
тикат про ті всі зусилля, я-
кнх доложнла Управа до 
оживлення та координації 
громадського життя на тере-
ні свойого стейіу. 

З уваги на вагу доби, на-
зваиа організація в 1951 р. 
перебрала на себе обов'язки 
Філії Українського Конгресо-
вого Комітету Америки та 
своїми заходами зорганізува-
ла відділи УККА в Ню Гей-
вені. Гартфорді, Брнджпорті, 
Вилиментик та Ню Брітен. 

На протязі 25 літ названа лів СУМА в своїх одностро-
ях під енергійним проводом організація здобула собі по-
мґр. Ст. Кравчишина. Похо- вагу та пошану серед україн-
дові приглядалися маси чу-,ської спільнбтн, а своєю гід-
жої публіки, що тустими ла-
вами обрамували вулиці, якн-
ми проходив похід. В часі по-
ходу роздавано окремі англій-
ські летючки. Похід розв'я-
зазся перед залею св. Андрія, 
одною з більших в середміс-
ті, де зараз таки відбулися 
протестаційні Громадські Збо-
ри. Одначе ця заля показа-
лася за мала, і виповнена до 
останнього містечка, не мог-
ла помістити всіх учасників 
походу. 

Програма зборів почалася 
святковим внесенням прано-
рів на естраду та американ-
ськнм і українським гимками, 

ною репрезентацією респек`у 
у адміністрації, а особливо в 
губернаторстві. ' 

Ухвалені резолюції на про-
тестаційнім вічу Управа ро-
зіслала всім урядовим чинии-
кам, включно з Білим До-
мом. З конґресменами та се-
наторами свойого стейту бу-
ла у постійнім контакті, ін-
формувала їх про змагання 
та заходи української спіль-
Яоти. Управа докладала всіх 
зусиль, щоб свято Неалежно-
сти відзначили всі українські 
громади та добилися того, 
що губернатор Лардж день 
22 Січня прокламував Укра-

Вісті зі СФУЖО 

що їх відспівав злучений хор їнським Днем, в ст. Коннек-
Української Капелі Банду- тикат. 
ристів ім. Т. Шевченка і хо-
ру ООЧСУ — „Сурма" під 
проводом диригента „Сурми" 
п. Я. Филипова. Відтак сліду-
вало відкриття зборів голо-
вою Ділового Комітету, п. 
д-ром М. Дужим, який в ко-

По звітах та ўділенню аб-
солюторії усту`паючій Упра-
ві промовив до зібраних 
представник УККА п. мар-
шалок В. Мудрий. 

Після живої та на високо-
му рівні втриманої дискусії 

ротких. ядерних і сильних і так над звітами, як і інтер-
словах пояснив мету маніфе- j пеляціями до представника 
стацп та привітав приявних 
гостей. Після цього понес-
лись по залі могутні звуки 
хору, що бадьорою піснею 
„Вперед" (укладу В. Божи-
ка). надали тону цілому пе-
ребігові зборів. Після гарячої 
привітальної промови п. І. 
Бека — американця україн-
ського походження, члена 
стейтової легіслатури, що за-
ступав неприявного губерна-
тора, і після покликання 
почесної президії, слідували 
привіти, представників #руж-
ніх Москвою поневолених на-
родів і промови: англійською 
мовою ред. ген. Тарнавського 
і авд. Ст. Луцького (амери-
канця українснького похо-
дження) та укпаїиською Мо-
вою проф. М. Дольннцьн^ого. 

Всі промови мали виразний 
протестаційний і політичний 
характер, а своїм змістом бу-
ли дуже сильні і глибокі. 
Логічним їх вислідом були 
відповідні резолюції, зачита-
ні українською і англійською 
мовами. Закінчилися громад-
ські збори вшануванням па-
м'яти жертв голоду і відсггі-
ванням пісні-молитви „Боже, 
вислухай благання". 

Так то величаво і достойно 
відзначила українська грома-
да Дітройтў 20-ту річницю 
голоду на Україні, даючи 
цим наявний доказ свого тіс-
ного духового зв'язку з обез-
доленою, але непоборною 
батьківщиною — Воюючою 
Україною. 

Учасник. 

Українська делегація на кон-
ґресі Я . Я. И. 

Дня 8 червня починаќться 
в Брюсселі конгрес Світового 
Союзу МатереЙ (М.М.М.), що 
гуртўе матерей і виховннць 
із різних країн. Конгрес сто-
їть під протекторатоЯ бель-
гійської королеви Єлисавети 
і відкриє його де Тає, мініс-
тер здоров'я Бельгії. 

Світова Федерація Украін-
ських Жіночих Організацій, 
що від 1950 р. с членом М. 
М.М., бере участь і в цьому 
конгресі. Окрім містоголови 
СФУЖО в Европі п. інж. Зі-
наїди Витязь, заступатимуть 
СФУЖО дві делегатки з Ка-
нади — пп. Ірина Павликов-
ська. фінансова референтќа 
СФУЖО з Оттави і п. Марія 
Дима. голова Ліги Украінсь-
ких Католицьких Жінок з 
Вінніпегу. Делегацію допов-
няють дві місцеві діячки, а са-
ме п. Іваииа Петрів, містого-
лова Об'єднання Україйбк 
Бельгії і п. Наталія Гладій, 
член управи Союзу Українок 
Франції. 

Ділові наради конгресу про-
ходитимуть у ДнЯх 9 і 10 
червня. Виступ української 
делегації призначений на пе-
редполудне 10 червня поруч 
із представництвами Еспанії, 
Бельгії і Перу. 

Делегатки відвідають та-
кож різні виховні установи та 
оглянуть виховні фільми. Вве-
чорі першого дня прийме де-
легвток на окремому прнй-
нятті міністер здоров'я Бель-
гії. а другого дня посадник 
міста Брюсселі. 

Дня 11 червня, після ухва-
лення резолюцій, конгрес за-
крнс М. Гармель, міністер ос-
віти Бельгії. 

З ВідчитдвоІ Залі 3 Листйз S Р#мФ 

Ню Гейвен, Нонн. 
Із діяльиостн Українсько-

Американської Стейтової 
Організації. 

В дні 26. 4 1953 p., в Ню 
Гейвен, Конн., відбулися за-
гальні збори Українсько-Аме-
рвканської Стейтової Органі-
зації. ст. Коннектикат-Філії 
Українського Конгресового 
Комітету Америки. 

Збори відкрив голова наз-
ваної організації п. Антін 
Маланчук, який з черги пе-
редав провадження зборів J повинна 

УККА. вибрано нову Управу, 
в склад якої увійшли: д-р 
Василь Небелюк, голова, п. 
Іван Селеман. і п. Юрій Дов-
буш,`містоголови. п. Василь 
Гіна і п. проф. Іван Голембі-
овський. секретарі, дир. Ми-
кола Кошак, фін. секретар, 
п. Іван Телюк, скарбник, п. 
проф. Р. Миколасвич. п. інсп. 
Гафткович і п. Михайло Че-
піжак. члени Управи. В склад 
Контрольної Ком. увійшли: 
п. інж. Оиельченко, п. В. 
Добчансьюій і п. Е. Козюпа, 
в до Товаріісьќого СУДУ гі-
проф. Матвіснко. о. Рейнаро-
вич і п. д-р Ю. Грабович. 

По вичерпанню порядку 
дня предсідннк закрив збори. 

Прилипни. 
т і т і р 

Пасейк, Н. Дж. 
Свячене СУМА і ООЧСУ 
Заходами Осередку СУМА 

та 7-го Відділу ООЧСУ в Па-
сейку. Н. Дж. дня 3-го трав-
ня 1953 року в залі школи 
при 212 Презідент вулиці від-
булося Традиційне Свячене. 

В гарно прибраній залі з 
великими накритими стола-
ми. все н а г а д у в а л о Ве-
ликодні Свята на Рідній 
Землі. 

Сумівська Молодь та чле-
ни ООЧСУ радо вітали Все-
чесних Отців: о. пароха В. 
Білинського. о. Ст. Клепар-
чука. о. І. Пайкуша та пред-
ставників місцевих та поза-
місцевих організацій, що в 
такий важливий час підтрн-
мали нас духово. Неодному з 
нас нагадували священиків 
та рідних, що залишились 
під большевицькою дійсніс-
тю. 

Місцевий парох о. Білинсь-
кий поблагословив Велнкод-
ні дари, опісля голова міеце-
вого Осередку СУМА п. Я. 
Петриќ привітав присутніх і 
зложив найсердечніші поба-
жання. 

Всечесний о. Ст. Клепар-
чук в своїй промові говорив. 
що молодь СУМА, яка виб-
рала клич „Бог і Україна", 

гордо цей символ 

Дійсна величина 
1 0 x 7 x 2 цалів 

Хто бажас ‚можемо висла-
ти проспект з докладним 
описом цісі книги. 
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ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКО! КУЛЬТУРИ 
ДРУКУЄТЬСЯ. 

тримати у своїх руках ft не 
сплямити, а чесно ііродовжу-
ватн працю для визволення 
Батьківщини. 

Пізніше промовляли від Г. 
У. ООЧСУ п. д-р Боровик, в 
заетупстві Г. У. СУМА п. І. 
Миронович, від ОДВУ п. д-р 
Н. Гірняк, від УККА — Па-
терсон, Н. Дж, п. інж. Па-
човський від Пласту та У. К. 
К. А. — Пасейк, пл. сен. J6. 
Мочула, від Осередку СУМА 
Джерзі Ситі, Н. Дж. п. Га-
avp Я. та від місцевого ООЧ-
СУ п. Озарўк М. 

На закінчення Свяченого 
мистецьку сторінку виконали 
юнаки та юначки місцевого 
Відділу Ю-СУМА, що вико-
нали три деклямації: „Мій 
Рідний Край", „Христос Во-
скрес". „В День Воскре-
сіння", та гагілки, як поДо-
ляночка, ж% ч̂ок, зайчик та 
Зельман. Після закінчення 
гагілок роздано найменшим 
подарунки. 

Відповідальну і тяжку пра-
цю взяла на себе Олена Кар-
пук. яка заслужила собі на 
спеціяльне признання. Вона 
взялась за найтяжче діло ви-
ховання наших найменших. 

На закінчення Всечесний 
о. Білннський побажав усім 
присутнім всього доброго та 
звернувся до молоді, щоб 
продовжувала започатковане 
діло з Богом, для здійснення 
великих ідеалів. 

Сумівець. 

Ст. Луїс, Мо. 

„ПАРИЗЬКА ЦЏкгШй 
ЯА СЎДЇ" 

Мин'улої суботќ, зЬ-го трав-
ня, в залі ЛІтератўрно-Мнс-
тецького Ќлюбу відбулася з 
рамени УНДС дЬповідь проф. 
А. Яковлева на тему: „Па-
ризька трагедія на суді". Мо-
ва про епілог вбивства Го-
ловного Отамана Симона 
Петлюри — судовий процес 
проти підісланого Москвою 
вбивняка, Самуїла Шварцбар-
та. Достойний доповідач по-
дав багато інтересних дета-
лів про підготовку процесу, 
про заходи Українського Ко-
мітету в тій справі т$ й про 
перебіг процесу, а зугіннию-
чись на внсліді того продесу, 
подав м. ін. такий сумний 
факт: 

Шварцбарта боронив перед 
судом відомий „французький 
Сталін" адв. Моріс Торез, 
зібравши на оборону вбивин-
ка коло 70 свідків, між ними 
багато відомих та вправних 
комуністичних або комунізу-
ючих французьких і міжна-
родннх журналістів тощо. Ук-
раївськнй Комітет, що висту-
пав в ролі обвинувача, май 
для потвердження своїх тез 
коло ЗО свідків. З цілого ие-
ребігу процесу було видно, 
що для покарання вбивника 
й для української справи не 
багато можна буде добитись 
проти зорганізованої в обо-
роні Шварцбарта та проти 
українців справжньої мафії... 
Під кінець процесу Торез за-
проповував, що він відкличе 
своїх 70 свідків, якщо ўкраїн-
ці зрезнгнують зі своїх ЗО 
свідків. „Що ж іншого залн-
шалось нам зробити, як прий-
иятн пропозицію, тим більше, 
що між свідками Тореза в 
обороні Шварцбарта згадува-
лось теж ім'я колишнього го-
лови Директорії УНР Воло-
дииира Винничеика . . ." ска-
яав сідоголовий доповідач і з 
його очей потекли сльози . . . 

що деякі наші громадяни не-
наче бойкотують національні 
свята, а вже просто соромно 
робиться на душі, коли ба-
читься старших і поважних 
людей, як вони, пересидівши 
ціле пополуднє в бензменті 
Народного; Дому, перед са-
иим початком концерту чим 
швидше виходять, бо, мов-
ляв, мають вдома „кампанії", 

В „Свободі" з 8-го квітня 
1953 року, ч. 82, п. Лев Дуда 
в своїй статті п. я. „Праця, 
Відділу У. К. JC." напасав 
між іншим таке: 

Від самого початку Ек-
зекутива У. К. К. натрапляі; 
на певні перешкоди і то з бо-
ку тих же самих організацій, 
які увійшли в склад Відділу, 
зокрема місцевого С. У. М. А. 

В іншому місці написане: 
...„як збоку С. У. М. А так 

збоку О. Д. У. М. не поміча-
смо майже ніякої участи чле-
нів цісѓоргаяізації в хорі". 

Управа Осередка С. У. М: 
А. вважає своїм обов'язком 
дати спростування такого 
змісту: 

1. Осередок Спілки Укра-
їнської Молоді Америки в Па-
сенку не ставив ніколи жад-
них перешкод в праці міст -
вого Відділу У. К. К. А. і в 
майбутньому цього теж не 
зробить, 

2. Якщо йдеться про наш 
шлях, то він ўнапрямленн'і 
постановами Конференцій Г. 
У. С. У. М. А., Красними Кон-
венціями, статутом, правиль-
никами, обіжниками та ін-
структажем керівних органів 
С. У. М А., згідно з якими ми 
поступаємо й на наш погляд 
шлях С. У. М. А. о правиль-
ний. . , 

3. Що стосується вашої у-
частн в хорі У. К. К. А.-то 
членами цього хору були і є 
від початку 6 (шість) членів 
нашого Осередку. 

Управа Осередка С. У. М. А. 
Пасейк, Н. Дж. 

Бути ч л е н о м Українського 
Народного С о ю з у , значить 
належати до такої украія-
ської організації, яка об'сд-
нала в Америці й Канаді 
найсвідоміші українські сжли 
в один ідейний моноліт Та 
поставила його на службу 
нашим країнам та вашому 

поневоленому українському 
народові! 

і а це для них важніше ніж 
якесь там свято. Ще прнкрі-
ша річ, що національними 
святами нехтують теж деякі 
урядовці українських това-
риств, які здавалося б, по- ,т 
винні бути зразком патріо-
тнчяоГ поведюкя, а` не U^Bt-"" 
фестувати своєю відсутністіо 
байдужність до національних 
свят. І. Д. 

ТОВАРИСТВО СПРИЯННЯ УКРАЇНСЬКІЙ 
НАЦІОНАЛЬНІЙ' Р А Д І В Н Ю П О Р Ќ У 

В суботу, в. червня 1953,. о 7 ѓод. веч., в залі ОДУМ — 
144, 2-га Евеяя (між 8 і 9 вул. і в Ню Порќу відбудеться 

доповідь на тему: 

„КОЛИМА - НАЙТЯЖЧИЙ 
НЕВІЛЬНИЧИЙ ТАБІР СССР" 

Виголосить колишній в'язень цих таборів Інж. М. Млаковий. 
У п р а в а . 

1 

Шевченківське Свято. 
В неділю. 19 квітня ц. р. за-

ходамн товариства ‚‚Самопо-
міч", що ного заложили не-
давно прибулі з Европи, від-
булася в домівці Українсько-
го Народного Дому Ст. Лўіс 
традиційна Академія в честь 
Тараса Шевченка. Тому, що 
в Ст. Лўіс українців відносно 
мало, свято мало характер 
скромний, але гідний нашого 
великого Пророка, до чого в 
великій мірі причинилась 
повна посвяти праця аран-
жера свята п. мгр. Богдана 
Даяилевнча та пильна участь 
в пробах усіх виконавців про-
грами. на яку склалися: до-
бре обдуманий реферат пані 
Марії Храпливої про життя і 
творчість Поета, гарно виве-
дені хорові точки, деклямації 
дітей, в саме чоти ролі ѓнього 
Олеся Назара і дещо старшо-
го Івася Андибура та цікава 
дитяча сценка з Шевченко-
вого життя, яку опрацював 
п. Орест Гаврнлюк. Декля-
мація ‚.Холодного Яру", яку 

j виголосив п. Микола Неділь-
ницький. була повна сили і 
вогню. Завершенням і най-
кращою точкою свята була 
інсценізація „Тополі", в якій 
взяли участь пані: Ярослава 
Данилович. Марія Храплива, 
Варвара Івасютяк та Христи-

I на Дашо. 
При цій нагоді приходнть-

! ся занотувати прикрий факт, 

НЮ ЙОРЌ І ОКОЛИЦІ! 

ЛІТНІ ВЩЦІЙНІ КУРСИ 
Школи Українського Національного Танку 

В. Авраменка 
Під особистим проводом Інструктора 

Н. АРСЕНІЯ. 
Вписи заінтересованих студентів відбуваються 

від 5 до 22 червня кожного дня від 11 год. рано до 
8. веч. в Студії Танкового Осередку 4 St. Mark's 
Place біля 3 Avc.„ New York City. Phone AL 4-7655. 

Шановні Родичі і Симпатини укр. нац. танку. 
Звертаємося до всіх Громадських Організацій і мо` 
лоді приходіть і вписуйте Ваші діти та заохочуйте 
знайомих з дальших околиць і міста Ню Иорку на 
науку Літнього Курсу Школи Укр. Нац. Танку. 
Приступні умовний. На літні курси приймасться 
нових і старих учнів. 
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Товариство 
ВІЛЬНА УКРАЇНА ЗАБАВА 

відд. 200 У.Н.Г. в Озон Парк, Н. П. 
— : влаштовус : 

В СУБОТУ, 6-го ЧЕРВНЯ (JUNE) 1953 P. 
ГОРОКЛ1ТНЮ 

ЮВІЛЕЙНУ 
В ЗАЛІ УКРАЇНСЬКОГО ГОРОЖАНСЬКОГО ЌЛЮБУ 

91-20 — 95 Avenue, Cor. 92nd Street, Ozone Park. N. Y., 
да яку запрошує всіх членів місцевих і позамісцевих. а 

передовсім Громадянство з Озон Парк, з ЛжамсАкн 
І Гемпстед. 

ЗАБАВУ 

Червень 6 

До танців приграватиме добра, знана 
оркестра В. КЎЛЯВШІ. 

ВяваглігвяЯ буфст у власному заряді 

#ступ Я . 0 0 з по датќ 
Початок о год. 8:00 

Управа. Червень 6 
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' - .+ СВОБОДА, ЧЕТВЕР, 4-го ЧЕРВНЯ 1953. 
Ч. 122. 

З УКРАЇНСЬКОГО ЖИТТЯ ТОРОНТА 
виступити у він та черговий 
раз очаровувати публіку сво-
с ю мистецькою грою. 

Нова українська установа 
в Торонті 

В нед ілю 26 квітня ц. р. в 
Торонті в залі- Українського 
Лег іону відбулися перші орга-
нізацінні збори нової нашої 
установи — осередку Спілки 

І Визволення України, що про-
бус нав'язати до традиції ко-
лнсь розгромленої большевн-
к.чми на Україні організації 
з тісю самою назвою. На за-
прошення, які розіслав тим-
часовий комітет, прибуло ко-

прийшли у вишиваних сукон- f формування тутешнього 

таїлоќ, — того чудового пред-
ківського звичаю, що під 
большевнцькии режимом на. 
Рідних Землях майже завмер. 
Зацікавлення гаїлкамн було 
таке велике, що призначена 
д л я імпрези заля виявилася 

л о 80 осіб, які і обрали першу замалою д л я прибулої публі-
кн і після кількох точок її му-
сіли перенести до великої залі 

Нова постанова Українського 
Театру в Торонті 

Після довшої перерви, спри-
чиненої п о в а ж н о ю хворобою 
режисера й артиста М и х а й л а 
Тагаїва. щ о недавно святку-
члв своє 40-ліття праці н а сце-
Ві, відомий Український На-
родний Театр під проводом 
Григора Ярошевича відновив 
у нед ілю 26-го квітня цього 
року свою працю і поставив 
н а великій і модерній сцені 
Вікторія-Театру в Торонті пре-
м'сру драми н а 4 дії з внзволь-
ннх змагань 20-тнх років 
„Брат на брата" пера О. Л у -
гового. Д о б р а обсада роль, 
яких піднялися так старші, 
випробовані та відомі артисти 
як і молоді, талановиті канди-
дати в них, високоякісна, ф а -
хово режисерована гра і нові 
декорації мнстця Струвера, 
щ о працюѓ, постійно д л я те-
атру, створили надзвичайну 
цілість. Тема драми, щ о де-
маскус о б л у д у большевиць-
ких кличів та ставить перед 
очі глядачів частину страшної 
трагедії України під комуніс-
тнчною кормигою, тримала 
публіку, щ о заповнила з а л ю , 
в щирому зворушенні і напру-
женні. Віднови постанов На-
родного Театру, щ о мас вже 
вироблену марку і прихиль-
ність української громади, бу -
л а черговим його осягом. постійної праці її потрібні 100,-
Ж а л ь тільки, що артист-режи- 000 долярів. відсотками з яких 
сер Михайло Тагаїв, хоч і під- будуть оплачувані викладачі. 
готовив цю драму на сцену, (бо на студії українознавства 

університет фондів не мас. 
К У К розплянував широко 
свою акцію, підготовив її ос-
новно і сподіється найти в 
провінції Онтеріо 10,000 лю-
дей, які своїми датками по 10 
дол. раз на завжди закріплять 
в торонтонському університе-
ті місце для студій про Укра-
їну та її культуру. Збірковою 
акцісю проводить окремий ко-
мітет на чолі з панами Мазу-
риком і Палкою й перші його 
висліди вже позначилися по 
важними впливами на згада-
ний фонд. Так поруч інших 
канадійських університ є ті в 
CTJ-ДІЇ українознавства най 
дуть з черговим роком своє 
місце і на високій школі в То-
ронті. 

ках та блюзочках і дали 
справжню ревію прекрасних 
зразків модерного та вічно сві-
ж о г о і принадного прнстосу-
вання народної вишивки в жі-
ночій моді. 

Гаїлкн Пласту 

Пластова молодь То(юнта, 

рашського життя. У чоти 
рьох з тих кредиті вок, щ о всі І 
діють в центрі міста, б у л о на 
31. грудня мин. року зоргані-
зованих більш три тисячі 
членів і всі ці ьредитівкн ра-
зом мали поверх два мільііо-
ни долярів обороту за 1952 
рік. Капіталом -'.гаданих кре-

Щ(Зпор т 

щ о завжди була і с носісм рід- j дитівок булп невеликі, бо 
них традицій, вивела мин. не- всього п'ятиді.-.-.ярові, чпенсь-
ділі в залі Народного Дому І ќі внески та н дчльшому ду-
вечір весняних та вели ќодних! ж е поважні, знову зложені з 

управу Спілки. Головою 
став п. Марченко. 

З а 100,000 долярів на катедру 
українознавства 

У цих днях торонтонський 
відділ К У К розсилав всім сві-
домим українцям провінції 
Онтеріо свою скромну публі-
кацію „Створімо вогнище ук-
раїнської науки", в якій з'я-
совуе свою велику акцію ДЛІЇ 
збору 100,000 долярів, потріб-
них, щ о б у славетному торон-
тонському університеті заіс-
нувала катедра українознав-
ства. Заходи Відділу КУК у 
цій справі тривають у ж е два 
роки. Є вже згода університе-
ту на таку катедру. але д л я 

невеликих сум ощадності тих 
членів, щ о в довір'ї до своїх 
людей були зложені в креди-
тівках. Ці гроші дали змогу 
позичити через кредитівкн 
тисячам українців більші і 
менші суми на всякі потреби, 
від шпитальних і учбових 
коштів до поруќ на спрова-
дж'ення рідних з Европи, але 

УКРАЇНЦІ ВИДВИГАЮТЬ'СПРАВУ- Р03П0-
ДІЛУ ФОНДІВ З П.Е.П. 

в тому ж домі, а веселі співи найбільше тих позичок піш- j 

не зміг, з огляду на здоров'я, 

Н А У К А 

С`ТАДО відбуваються заочним 
шляхом КУРСІ! з 1) технічного 
креслення, 2) математики, 3) 
І тр.-с аналізе І дісайн. Зѓол. 
Eng. К. CERKEWYCH, 350 Grove 
Street, Jersey City, N. J. 

Р І З Н Е 

Моя адреса: 
MAURICE MASLAK 
435 East 5th Street 

New York, N. Y. 

Р О З Ш У К И 
Пошукую СВГКНА СНІГУРУ 
в Америці. Ласкаві відомості 
про нього прошу писати на ад-

I V A N R Y B A K 
355 Vincent Street, Leederville 

Perth. 
West Australia. 

ІВАН ДЕМКО, Boothwyn, Pa. 
Tel.: Valley Brook 25-25. пошу-
кус свойого братаннча Володн-
мнра ДЕ-МКА з Лужка Доліш-
ного, пов. Дрогобич, що мас пе-
ребувати в стейті Connecticut. 
Адреса: John Demko, Naamans 
Creek Rd., Boothwyn, Pa. 

НА ПРОДАЖ 
БЄЗНЕСОВ1 НАГОДИ 

НА ПРОДАЖ 
СПОЖИВЧА КРАМНИЦЯ 

І ДЕЛІКАТЕСЕН. 

ПО EAST 7th STREET 
NEW YORK CITY 

і Український Салон J 
КРАСИ 

M a ' s Beauty Salon; 
720 GROVE STREET, { 

mVTNOTON, N. J. ( 
ESsex 3-9860 і 
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Перший публічний виступ 
Музичної Ш к о л и 

Створений при Церкві св. 
Миколая в Торонті з видат-
них, недавно прибулих з емі-
грації, українських музик-пе-
дагогів Музичний Інститут ім. 
Лисенка мин. тижня вперше 
виступив перед своєю грома-
дою з концертом-пописом сво-
їх учнів. У програмі його пе-
ред глядачами пересунулося 
кільканадцять майбутніх ук-
раїнських музик та співаків 
від малих до заавансованих, і 
всі вони не тільки добули сим 
патію приявних, але й вика 
зали, що Музичний Інститут 
працюс та мас серед своїх уч-
нів багато талановитої моло-
ді. яка при добрій опіці нею 
зможе збагатити наше музич-
не життя в майбутньому. Вчн-
телі школи, пані Залуцька. 
Голинська й Ґердан-Заклин-
ська, балетна кляса якої за-
слуговус на окрему увагу, а 
теж панове Ковалів і Турке-
вич — все відомі прізвища — 
мали з попису щире вдоволен-
ня та дістали від публіки пов-
не признання й заохоту щи-
рнмн оплесками. 

В и п и т а н і Вечорниці 

Організоване українське жі-
ноцтво Торонта в залі Україн-
ського Легіону влаштувало 
мин. суботи оригінальну вес-
няну забаву з танцями в ко-
рнсть Світової Федерації Укра-
їнських Жіночих Організацій, 
яку названо Вишиваними Be-
чорницями. Н а забаву запро-
шено багато українок, які 
згідно з вимогою програмки 

й хороводи кількадесятків ма 
лих та більших пластунів і 
пластунок викликували серед 
з ібраних не тільки щиру ра-
дість та оплески, але її неод-
н у сльозу зворушення. Гаїл-
кн Пласту були одною з кра-
щих та вдатнішнх імпрез цьо-
го весняного сезону. 

Чергові випуски видавництва 
„Добра Книжка" 

Прибувши д о Канади і зго-
дом до Торонта, колишній 
власник і редактор відомого 
львівського видавництва „До-
бра Книжка", пан Олександер 
Мох, відновив тут свос підпрн-
смство під тісю самою назвою 
і, не зважаючи на скромні за-
соби, може записати вже по-
важні успіхи. „Добра Кннж-
ка" за короткий час шістьох 
місяців видала вже чотири 
томики, здебільша спогадів з 
останньої світової війни, всі в 
культурній і мистецькій об-
гортці, та найшла прихильну 
оцінку свосї праці серед сво-
сї громади. Останнім випус-
ком цього видавництва, який 
тільки кілька днів тому поя-
вився на книгарських поли-
цях. : другий том спогадів 
бувшого в'язня німецьких 
концтаборів Юрія Мозіля. що 
був захоплений совстською 
армією на терені Німеччині 
і тільки з важким трудом та 
справді при Божій помочі 
пробився з совстського пекла 
у вільний світ. Книжка мас 
назву „Крізь з а л і з н у занаві-
сз'" і до відомих вже світові 
картин жахливого життя в 
СССР додас цілу низку пре-
цікачих переживань очевид-
ця, які й складаються на 
зміст цієї справді гідної ува-
ги публікації. Тепер, як до-
відусмось. „Добра Книжка" 
почала друкування двохтомо-
вої „Історії України", пера 
відомого дослідника-історізо-
ф а Теофіла Коструби, що мо-
лодо вмер під большевикамн 
на початку другої світової 
Війни. 

Українські кредит'ніќй Торон-
та розгортають повну працю. 

Як виявилося під час сезо-
ну річних зборів всіх наших 
установ, українські кредитів-
ки Торонта розгортають все 
поважнішу працю і стають 
справді важливим засобом 

ство-іо на купно домів та 
рення власних крамниць, вар-
статів і підприємств, щ о дя-
ють працю і прожиток тися-
чам наших людей. Крім цьо-
го із своїх зисків всі згадані 
кредитівкн призначили з нп-
годн річних зборів справді 
поважні суми на всякі добро-
дійні і культурні цілі, ГОЛОЂ-
но. на допомогу братам в Ев-
ропі. Всі наші кредитівкн 
находяться у повному роз-
вою і збільшують далі так 
свос членство, як і обороти, 
доказуючи зайвий раз укрп-
їнську зорганізованість та 
можливості свобідного роз-
внтку Канади. Найбільша з 
цих кредитівок — Українсь-
ка Кредитова Спілка, мас 
сьогодні півтора тисячі чле-
нів. труга, при Гр. Кат. Цер-
кві Пречистої Діви Неустаю-
чої Помочі, вписала місяць 
тому свого тисячного члена, 
третя, прн Православній Гро-
маді, мас вже поверх шість 
соток членів, а наймолодша, 
бо заснована тільки в листо-
паді мин. року, українська 
Кредитова Спілка Будучність, 
матиме їх скоро пів тисячі. 
Курс для початкових і май-

бутніх українських купців. 
Рухливе й активне Това-

риство Українських Підпрн-
смців і Професіоналістів у 
Торонті заповіло на д р у г у 
половину травня ц. р. курс 
для молодих та майбутніх 
купців і підприємців. В рям-
ках крсу. на якому внклада-
тимуть члени Товариства, щ о 
мають довголітний досвід і 
глибокі' господарську освіту, 
відбудеться теоретичний і 
практичний перевишкіл на-
шого молодого та майбутньо-
го к%-пецтва, яке починчс 
зростати все більше та стає 
поважним співтворцем нашо-
го життя в Канаді. 

ЗБІРНА ОНТЕРІО. 

Торонто. — Футбольна репрв-
лентація Онтеріо мас в свойому 
складі 4-х українців. В остан-
ніх змаганнях проти Ірландії 

Онтеріо виступило в складі: 
ворота Гальмур. залога Ригай-
ло. Джонґстоні. поміч Стецьків, 
Шапка. Джонґстон. напад' Райх-
монд. Геррісон, Скоцень П., О-
ПЛЬОХ, Вюрніт, запас СвеЙм, 
Дуглес, Лсвріс. Внслід 0:2 для 
Ірландії. 

УКРАЇНА БЕЗ ДВОХ 
ЗМАГУНІВ. 

Торонто. — СТ Україна То-
ронто мас на листі контуже-
них 2 змагунів — Закалужнни 
і Стецьків. Останній контуже-
ннй в щоку на змаганнях Он-

! торіо - Ірландія перебувас в 
! шпиталі Ст. Джозеп. 

С'ПРАВА УКРАЇНА — 
ТРИЗУБ... 

Торонто. — Справа прина-
ЛЄЖНОСТІ змагунів 'між СТ У-
краіна ft УСТ Тризуб стоїть на 
мертвій точці. Н. Ліга обстоюѓ. 
формально правильник і не до-
звояяс змагунам цісі Ліѓн пе-
РЄХОДИТЯ без дозволу одного 
клшбу — до другого. УСТ 
Тризуб м. сезону член Метро. 
Ліги добувши чемпіонат перей-
шоп в члени Н. Ліги і новнка 
зарахувало до і . Дивізії, при 
чому теж створено 2. Дивізію 
Н. Ліги. В минулому сезоні в 
грах за першенство Метро Лі-
ґи в УСТ Тризуб були затвер-
джені до гри змаѓўни: Горсь-

I кий, Скоцень І., П., Трескан 
І (Ніцца ФЦ, Франція), а опісля 
І відійшли від СТ Україна брати 
і Білоўѓн. В новому сезоні, коли 
І УСТ Тризуб дістав місце в Н. 

Лізі — від СТ Україна відійш-
ЛИ Стецьків та Закалужний... 
Справа опинилась на Ланці 
Дисципліни Н. Ліги — при чо-
му Стецьків і Закалужний по-
вернули до СТ Україна. Ліга 
обстоюо формально в л а с н и й 
статут і заквестіонувала (вла-
етиво неправильно, але фор-
иально правильно) змагунів 
УСТ Тризуб — Горський, бра-
ти Скоцені, старший Білоус. 
Трескан. які бувійи давніше 
чинними в СТ Україна, відій-
шлн до УСТ Тризуб і виграли 
першенство Метро ЛіЃй. Щоб 
перейти з СТ Україна — до 
УСТ Тризуб, до Метро- Ліги 
звільнення непотрібне, бо - це 
низші ліги. Але коли УСТ Три-
зуб авансував до Н. ЛіЃн — 

(Докінчення зі crop. 1 ) 
було б інтересно встановити 
будь-яке відношення, історич-
не або інше, між тісю групою 
та світовим рухом троцькіс-
тів. 

Проф. Добрянський напи-
сав цього листа та видвигнув 
запити, покликуючись на чис-
ленні інтервенції з боку від-
ділів УКК та інших американ-
сько-українських організацій 
з Н ю Д ж е р з і та у зв'язку з 
екзекути,вними нарадами в 
справі П Е П . 

Сенатор Гендриксон в лнс-
ті-відповіді з 1-го квітня дя-

гового Комітету, та д л я Аме-
риканського Допомогового 
Комітету для Бездомних Вір-
менів ? 

4. Скільки людям допома-
гають, згл . подають, щ о до-
помагають, поодинокі з тих 
агенцій, зокрема Толстоївсь-
ка Фундація? 

5. Чи Толстоївська Фунда-
ція твердить, що вона допо-
магас не тільки етнічним ро-
сіянам, але й не-росіянам ? — 
Якщо відповідь б у л а б по-
тверджуюча, то в якому від-
ношенні с не-російські гру-
п и : білоруснни, вірмени, ук-
раїнці, грузини та інші д о 
пропозицій її допомоги з фон-
дів П Е П ? 

6. Чи Толстоївська Фунда-
ція поширює будь-яку літера- І жаннх проф. Добрянським ін-
туру англійською або інши- формацій він не зможе по-

дати в короткому часі. В д а л ь -
шому сен. Гендриксон твер-
дить: 

„Свої пропозиції Ви вид-
вигнулн й базуєте їх на при-
пущеннях, що підкомітет для 
втікачів відбуває екзекутивні 

ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 
БОСТОН. МАСЃ. - 307 ?ІД-

діл ім Митрополита А. ш е п -
тнцького повідомляв урядників 
та своїх членів, що місячні збо-
ри відбудуться в неділю ‚-го 
червня, зараз по відправі в па-
рафіяльшй залі при ^AЬ horest 
Hill St. Проо-ться всіх членів 
до ласкавої участи, бо с в а ж -
ні справи до вирішення. Рівнож 
проситься всіх членів, що ро-
зібрали ролі в представленню 
на дохід відділу, обов'язково я-
витись на зборах, щоб могти 
розпочати працю над представ-
ленням. - Ю. Налисник, предс; 
І. Чопик, секр. 

БРУКЛНН. И. П. — Піврічні 
збори Тов. ім. Богдана Хмель-
ницького відд. 158. відбудуться 
в п'ятницю. 5. червня о ѓод 8. 
ввечір, в `'кр. НаЦ. Домі, 216 
Ґренд вул. Проситься членів 

КУС проф. Добрянському за конечно прибути, бо маємо ба-
листа, повідомляє, що він ви-
двнгнув цю справу там, д е 
належить, ал'е рівночасно ви-
словлюс побажання, що ба-

ми мовами ? Наскільки нам ві 
домо, підкомітет повинен ма-
тн під рукою всі дотеперішні 
видання такої літератури, — 
включно з брошурами, довід-
ками, бюлетенями, афішами 
й летючками. 

7. Скільки з тих фондів д л я 
Толстоївської Фундації приз-
нано для „Приятелів борців 
за російську волю"? А якщо 
ні, то чи є в тій справі будь-
яке подання перед П Е П , на 
скільки грошей та на які за-
подані цілі? Д л я підкомітету 

ѓато важних справ до полаго-
джеиня. Уряд. 

Ч1ГГАПТЕ УКРАЇНСЬКІ 
КНИЖКИ П ГАЗЕТИ. БО 
ЧАСТЕ ЧИТАННЯ ВЕДЕ 

ДО ПРОСВІТИ. А ПРО-
СВІТА — НЕ СИЛА! 

НЕ БУДЬТЕ ХУДОРЛЯВІ! 

ПЛЯН ЯК ЗНСКАТИ НА ВАЗІ 
В КІЛЬКОХ ТИЖНЯХ 

Хотіли б ви прикрасити свою 
наради відносно адміністра- худу В тонку фігуру прнвабли-
ції ПЕП. Але тому, що нефор- вїіми фунтами мускулів? Коли 

W # # r # r O J # X i N D i X 4 N M O # # W l K t 

j і Потребам школи 1 самоосвітя `, j 
відповідає найновізіа 

ГЕОГРАФІЯ 
УКРАЇНИ 

Проф. М. ДОЛ ЬНИЦЬКОГ() j! 
Замовляти в ‚.Свободі' 

ЦІНА $1:30 
"SVOBODA" 

І Р. О. Bdx 346, Jersey City, N.J.;; 

ЯКЩО ВИ ЦЬОГО РОКУ ЗНОВУ БУДЕТЕ ОГЛЯ-
ДАТИ ПРИРОДНЮ К Р А С У НІЯҐАРСЬКОГО 
В О Д О С П А Д У и гасля ЦЬОГО ЗАХОЧЕТЕ ІЇЕ-
РЕНОЧУВАТИ У ВИГІДНІЙ КІМНАТІ, ТО ЇДЬ-

ТЕ ПРОСТО ДО НОВИХ І МОДЕРНИХ 

"О. К." MOTEL 
Щ О З Н А Х О Д Я Т Ь С Я П Р И Г О Л О В Н И Х Д О Р О 
Г А Х Ч И С Л О 2 0 і І А , Т О Б Т О 2 М И Л І Н А З А Х І Д 

В І Д В О Д О С П А Д У . 

Д о б р а к у п і л ь , модерні л і ж к а , С п о к і й н е 
м і с ц е с е р е д п р и р о д и . Ч е м н а у к р а ї н с ь к а 
ў с л у г а , я к а на В а ш е б а ж а н н я п о д а с т ь В а м 
у с і і н ф о р м а ц і ї про ж н т т я у к р а ї н ц і в Н і я -
г а р с ь к о г о п івострова . 

Н а й к р а щ е з р о б и т е , к о л и В и п е р е д п р и -

ї з д о м д о М О Т Е Л з а т е л е ф о н у є т е д о о ф і с у : 

2 2 2 0 М . З . , а б о д о р е з и д е н ц і ї : 4 1 0 5 JJ. 

В л а с т и т е л ь — П Е Т Р О С А М Е Ц Ь . 

ХХХХХХХХІХІххх ххххххххххххххххххххххххххххз 
IT CAN HAPPEN IN LITHUANIA! 

The Iron Curtain is lifted tor a glimpse at the truth! 
20th Century-Fox sent American Stars and crew into Europe 

to film this story at the actual spot! 
"MAN ON A TIGHTROPE" 

with Frederic March as K'nrel Cernik. Czech circus-owner who 
Д flees the red police. Gloria Grahame, Terry Aloore and Cameron 

Я Mitchell caueht in the same web of terror bv Adolph Meniou as 
l-esker, the Communist officer. 

н OPENS TODAY at the 
Я MAYFAIR Theatre, 48th St., on 7th Ave., New York City 
^^XXXXIXЗДXXXXXXXXXXXXXXXXXXДXJДXXДXXtXXXXXXr^j 

УКРАЇНСЬКІ ФОНОГРАФІЧНІ РЕКОРДИ 
Заходіть або пишіть по українські 1 друг! 

рекорди. Внспласмо рекорди по Щлоиу 
', світі. Пишіть по катальоґ сього для. 

FOREIGN RECORD EXCHANGE 
2219 W. Chicago Aveooe (Dpi. П Г Chicago 22, m , U.S.A. 

АРТРЕТИЗМ 
Хворі на ревматизм 

Н А Й Д У Т Ь Н О В У — 

П О Л Е Ќ Ш Ў В Б О Л Я Х 

З а ж и в а ю ч і р а д і ю т ь — П р и -
п а с и п о с п і ш н о н а д х о д я т ь . 

Жертви обезвладнюючого ар-
третизму, ревматизму б невро-
тнчних болів МОЖ.УТЬ ПОТІШИТИ-
ся новою надісю за оголо-
шеииям про драматичний успіх 
нової формули, яка сполучує 4 
ліки в одній таблетці, яка дас 
полеќшў в гнітучнх болях в 
суглобах і мускулах. Згідно з 
повідомленнями ця сполука діс 
внутрішньо для облегчення ар-
третичних і ревматичних страж-
дань, невротичних болів у пле-
чах. руках, раменах, ногах і в 
хребті. Одначе для безпечного П 
заживання, не потрібно рецеп-
ти. Зі сльозами радости в їхніх 
очах, жінки й чоловіки, що дав-
ніше терпіли муки й відчували 
жах перед артретичними я рев-
матичними болями в напухлих 
суглобах і мускулах, тепер го-
ворять про блаженну полеќшў 
після їх заживання. 

За спеціяльннм порозумінням, 
читачі цісї газети можуть ді-
статн цю медицину по зниже-
ній ціні. Просто вишліть оцю 
новинку до SUMLAR Co., Dept. 
835, 2700 Church Ave., Brooklyn, 
26, N. Y.,' а дістанете дві 3-до-
лярові пачки тільки за $5. тоб-
то за знижкою $1 по правнль-
ній ціні. Заплатите просто пош-
тареві при дорученні. Прода-
сться за ґарантіс.ю звороту гро-
шей. 

на дорозі формальностей УСТ 
Тризуб не виказався звільнен-
нямн змагунів — а СТ Укра-
їна підмовилась видати звіль-
нення для: Горського, Скоцень 
І., Білоус І., і Трескан. Н. Ліґа 

ції 
мальні конференції між під-
комітетом і представниками 
уряді ' та міжурядовими аген-
ціями, які тепер займаються 
проблемою втікачів, не мають 

характеру свідчень для пе-
ревірки адміністрації П Е П , — 
іно^ормацій, яких Ви бажаєте, 
досі ще не розвинено. Проте, 
хоч це не с самі по собі пере-
вірочні свідчення, я все ж та-
ки намагаюся дістати відпо-
відь на видвнгнені Вами за-
пити. Нав'язано відповідний 
контакт з Державним Д е п а р видала Скоцень II., — спеці 

яльний дозвіл гри в УСТ Три-' таментом відносно інформацій 
зуб в рамах 1. Дивізії Н. Ліги. 
В між-часі УСТ Тризуб звіль-
няг. змагунів: Опльох йде до О-
лнмпії. Ключник до СТ Укра-
їна, теж відпускай кілька слаб-
ших змагунів. Справа стоїть на 
мертвій точці, коли УСТ Три-
зуб і СТ Україна продовжують 
гри за першенство. Н. Ліґа 
стоїть формально прн статті 
правильника — статута. В цій 
справі с засадничі блуди обох 
наших клюбів, коли " Н. Ліґа 
чужинецька спортова магістра-
ля бльокус цілком формально 
оба українські Товариства То-
роита, та їх спортові спро-
можиості. Богдан Прудиуг. 

щодо розподілу фондів з П Е П 
для поодиноких` добровільних 
допомоговнх аґенцій. А л е хоч 
і ' б у л о б можливо дістати за-
гальні' інформації відносно 
ПЕП, то подрібні інформації 
щодо розподілу фондів з ПЕП 
для пооцикоких добровільних 
аґенцій, шо виконують функ-
ції в рямках тієї програми, — 
тепер ще не с для публічного 
відома, бо їх вважається за 
довірочні. Все ж таки я, яќ 
вже згадано, намагаюсь діс-
тати д л я Вашої інформації бо-
дай частинну відповідь..." 

ви. подібно як тисячі інших, не 
масте потрібної ваги з приводу 
браку апетиту або з дістнчннх 
прив'ичок, то ваша мрія зможе 
здійснитися в кількох тижнях. 

Чудодійна нона RED VITAMIN 
В 12, ЯКУ тепер можна набути 
разом із 'ВІ, В2 FOLIC ACID-OM 
та з 7 іншими вітамінами і мі-
нералами. - збуджуѓ, ваш але-
тит та доповниѓ, вашу діоту. 
Ви можете почати відразу цей 
спосіб, щоб теж підвнжчнти 
вашу ваг%-, а він зднвуп вас. 
Звертайте'ся за TYNOL FOK-
MULA, який містить усі внщо 
згадані вітаміни в одній таб-
летці. яку легко проковтнути. 
Заживайте одну таблетку після 
кожної їжі, а вона мас надзви-
чайні кальорії. Збільшуйте ка-
льорії. заживаючи таблетки шо-
дня протягом `одного місяця. 

Люди з нормальним здоров'-
ям, згідно з ЦИМ плином, швнд-
ко прнбувают.ь на вазі. І ви бу-
дете здивовані, коли побачите, 
як ваша фіУура пнповнюсться. 
коли фунти прибувають. Най-
краще, як ви замовите собі 
TYNOL FORMULA поштою, ви-
силаючи ці-вирізки до TYNOL 
Co., DEPT. 56, — BOX 321, — 
CROTON on HUDSON, N. V., 
з ґарантіг.ю, що вам звернеться 
гроші, коли ви не будете вдо-
волені. 

Не висилайте грошей, тільки 
заплатіть поштареві $3.75 і пош-
тову оплату C.0.D, коли діс-
танете пакунок. Випробовуйте 
цей плян протягом одного мі-
сяця. і колн-не будете вдоволені 
з прибуття ваги, зверніть по-
рожній збаночок TYNOL-ю а 
домаганням звороту грошей. 
Name .-
Address 

ШШЛЕАІЯ ушішмга ЗПШПІЯ про Україну! 
Замовляйте в „Свободі". Ціна 

трьох книг у полотняній оправі — 
$48.60: , -

"SVOBODA". P. О. BOX 348, JERSEY CITY З, N. J. 

ТВОРИ ПРОФ. ОЛЕКСАНДРА КОШИЦЯ 
НА ХОРИ МІШАНІ, ЖІНОЧІ І ЧОЛОВІЧІ: 

Збірка І — Історичні пісні від татарських нападів з 
частиною Хмельниччини $1.50 

Збірка П — Історичні пісні від Хмельниччини до Ко-
ЛІЇ8ЩННК $1.00 

Збірка ІП — Історичні пісні від Коліївщини до пісень 
Січових Стрільців $1.00 

Збірка IV — Чумацькі пісні $1.00 
Збірка V — Народні пісні $1.00 
Збірка VI — Народні пісні $1.00 
Служба Божа на 4 голоси — „Літургія св. Івана Зо-

лотоустого" — з додатком до Літ. св. Ва-
снлія Великого $2.50 

Літургія св. Івана Золотоустого на 3 голоси з різни-
ми додатками (можна співати в різних 
голосових комбінаціях) ! $1.50 

Замовлення посилати: 

Р. О. Box, 346, JERSEY CITY З, N. J. 

Т Е П Е Р П О Р А 
ЗАПИСАТИСЯ НА КУРСИ 

САМОХОД. МЕХАНІКІВ 
І КУРСИ ЇЗДИ 

.‚Палац", думав Тарзан, 
„найбільше подібний до не-
вигладжених в'язничних бу-
динкгв менших зах ідно-аф-
рнканських портів. 

Пройшовши через кори 
дор, захватниќй мавполюди 
ви завели її у велику кам'я 
ну кімнату, до худої помор 

щеної малої постаті, щ о сиді-

л а на великому необроблено-

м у дерев'яному кріслі. 

Після вислухання Круга, 
король шаленів. „Круг ду-
рень!", він верещав. „І згине 
як і інші! Візьміть їх геть!" 

OR. 7-8951 

КУРСИ МЕХАНІКІВ 
КУРСИ ЇЗДИ АВТАМИ 

Постараємося для Вас про 
егзамін Лайсенсу. Наші учні 
дістають диплом. Помагаємо 
в одержанню праці. Інструк-
Ціі в українській і англійській 
мовах. КУРСИ ДЕННІ, ВЕ-
ЧІРНІ і НЕДІЛЬНІ. Інструк-
торн фахівці. Залож. в 1916. 

L TYCHNIEWICZ, директор 

M E T R O P O L I T A N 
А І 'ТО S C H O O L 

155—2nd Ave., близь, loth St. 
NEW YORK CITY 

ІВАН БУНЬКО 
У К Р . П О Г Р Е Г . Н Л К 

по Шві так низькій $ † Ѓ А 

Обслуга чесна 1 ""?^тттпд 

J O H N B U N K O 
Licensed Undertake 

4 Embalmer ' 
437 EAST 5th STREET 

New York City 
Dignified funerals as low as 

5150. 
Telephone: GRamercy 7-7661. 

ПЕТРО ЯРЕМА 
УКР. ПОГРЕБНИЙ 

Занимастьсж похоронами 
В BRONX, BROOKLYN, NEW 

YORK ЃОКОЛИЦЯХ 

Коігтрольована теипврш-
тура. Модерна каплнця 

До ужатќу даром. 

P E T E R JAREMA 
129 EAST 7th STREET, 

NEW YORK, N. V. 
Tel.: ORchard 4-2568 


